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DONA LEON ARDA
GILDA GAMA.

natural da Setra de Cintra.

LISBOA OCCIDENTAt;
NaOfficioadePEDRO FERREIRA;

Iropreffor da AugutttíTuna Ratnha N.b.
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DEDICATÓRIA
A' SoberanaRainha dos Ani»

jos> Emperatriz do Geo^

e Senhora

t)0 ROSARIO
5 mais alto fagrado das voffat aras *

Ife atreve. Rainha das Anjos y eftt

\mqumo facrifcio, ft indigno pelafór*

ima. [nblime pia matéria. NaÕ che^

^ ~^^í,« a pobreza do mm dtfcarfo a def"

erever mais que ^sfombras , para de vos, tom»

foberana ProtSora receba as lnus- Eflà ^^ew

frairmte jardtryt Mo vc^fo Rofario foy Rofa fe»

cfpmhos , vota hoje nos altares do refpettp e mett

rendimento projiraâo, para que mereça por vos o

qi4e perder por mm. Vos que fabeis a canfa , qao

me animou à empnza . a defendereis da ccnfara ,

pois he duas vez.es vofa a obra, pelo culto que en*

vida vos mbum vojfa ferva Roía, e peto amparo,

qtte depois de morta, bufc^t em vos a ffsa vida, com

que dezejo au^mentar os feus devotos , « de que »»

íUriéfe dem avos, ta Rofa osUavms. ^»«»; _
* Vi



AO LEYTOR.
LEitor amigo i eRe li>rD que nas tuai

mãos abriô a curioíidade , detcDha nos

teus olhos a devoção , que naõ perde odia*

mante por bruço o valor de fioO) aiiida que lhe

rebuce o fcc atoíca fombra, tm que mfr^,^

naõ irâporca feja rafteira a pennà> que o éicre^

Teu, fe he (ublime oimpulfo, que odidou»
que hum animo agradecido atè dehuma flor

fazvoco* Se te parecer temeridade a empreza»

iembrate que nas atas da obrigaçaõ levantou

os voos o dezejo, fem temor do precipício , e
deículparás o arrojo , fem dar exercício à ca--

iomnia, que deve émmudecer, refpeítandq

aprotecdõ^



'Em louvor da Autoral

S O N E T T Ò.

DE Rofa as maravilhas faz notórias

Ao Mundo cftc volume, que cfçrçTcftcs »

E tam bem lhe applaudift es as çclcftcs

,

Que aiè lhe tctnixacs as t ran:?iitorias

,

Nova vid* lhe defccs nas memorias

,

Quando as altas virtudes lhe expuxeftcs i

Enosfahiosdifcuríos, quçíizcftes

Hoje lhe augmcntacs as íuas glorias.

Aftto , ç Flor com faber o mais profundo

Ser Rofa nos moílr^es, c novo aug mcQtd

Ioda por vòs recebe câ no Mundo,

Hc Sol voíío cl evado entendimento

Pois ncfte liv to dà douto, c facundo

Vida às Flores, aos Aílros luzimento,

Dt D*jfo^e Gomes de Mem^tt.

Em louvor da Autora.

S o N E T T O.
ESte douto debuxo , que perfeito

Das virtudes oftenta os rcfplcndorcs^

Sendo fruto bclhííimo das flores

,

He util obra do melhor CO nccito.

Dâhiftotiaheramilhcçc, que desfeito

Do Hybla da razâo , forma cm candotcs

Nas folhas Imm traslado dos fulgores.

Nas tintas hum final da fé do peito.

Em cada letra pois a pluma inflama

A* Eftrellao nome, àRofa huroavittoris^í

Coroada huma de luz, outra de rama,

Scjao livro de pafmos à memoria ;

. Pois para Rofa ter mais huma Fama ^
'

Foy prccizo ti vcflc pcnna a Gloria.

DeAnmh Sarhza Lejffiç ie S^uçkn,



'Em louvor da Autora».

S O N E T T O.
Dlftclivíonaideaprimorofa

Hoje cílc Aílro luzido , cila Flor bclla

Por vos lograra as duraçoens dc Lftcclla y

Sc os alentos tivcílc inda dc iLofa,

Vicia , que foy no Muudo tam famofa,

Lhcduplicafs agora ao deícrevclb j

Pois agora por vòs, c entaõ por ell^t

Duas vezes le admira poctentoza.

Lograes do cfquecimcuro h urua viáloria

Quâíídocom fabio , íc devoto intento

Conícrvacs Ceus progrcííos na memoria.
Coniplcca aglo na fez voílo talen^

;

Poisrcnaõ defcrcveíles efta hiftoria

íakavaàíua vida eftc portento.

De Aiíí^andre Antenlo de Lima.

j4* SenJ^ovã Leonard^t Gi/da Garrmy defcrevendo a vida deS,

Rsfa de Lima^com o tHuio de Afiro B» ííhantc\em mvoMun-»

do^fragrante F/or p/rfntada no jardim /fa America,

S O N £ T T O,

COm elevado cogcuho » c íubnlcza
,

Scrjhora , deícrcvcis prodsgiofa

A Vida mais fel z da melhor a^ofa ,

Que pfoduzio a humana nacurcxa,

Là da Serra de Cintra cfta cmprt za

Voando ao isovo li^uodogloriora

Produz de^oí^ luz taõ copiofa »

•Que a dr US Mundos illuítra com gnndczl.
Moftranos buma Flor Aftro brilbante.

De Rofa a Vida cfcnra nefta biftona

,

Uaica fc bade lerícm rcmclbaíste
j

^as logre crcrna eftampa efta memoria ,

Emqilcda Auíboraafama rcn;prc cante

O louvor immortal/ctcrna a gloria.

Do t*, FrancifçoRikifodeMirafida.

EtH



Em louvor do Livro:
, .

S O N E T T Ó.
FRagrantc Flor , que cm Aího refulgente

Tc con verteílc luz da Santid adc

,

Para encheres o Cco da claridade ,

Que dèfte cm novo Mundo a eftranha gcnteJ

Bem que da^loria no jardim luzcotc

Tc rcviftas de eterna amenidade.

Na terra ic cultiva afaudade,

Difcrcca devoção ,
pcnna eloqucnteJ

Cà da luua no monte í quf fubiodo '

Vay penetrar do Sol a esfera pura ,

De outra Glória te banha outro AÍlro lindo l

B cm fé da duraçr^õ, que lhe procurai

Quiz confagtafte nos ciiftaes do Pindo

Doutos alentos de immorta! cultura/

pç beneficiado ft anafco Ltyta^ Fmtira:

A Senhora Uonarda Gilda Gama ,
jamoziffma efiritora da

vidadeSattía Rofade Vma.cmo tUuíode AfirobrilhanH

fm novo Munda , fragrants Fkr do Paraizo^ plantada m
jardim da jimeriea,

S O N E T T O.

Astro , e Fior teu volume entre crplcndorcs

Culto jardim teceu , famofa Gama 5

Pois nos Aftros com folhas bfcvechamma 5

Dara luz a notarfe , que flores.

Elegante he vcrgddc mais primores

,

Sem brutos vaós de vcgetante rama

,

Pois vagos monftros de gloriofa fama.

Cercão cm tanta hiftoria os teus louvores^

Delle íc coroou tua Heroina ,

Que teu florido eítilo na crccUcncia

De tal jardim grinalda foy divina i

Mas tu tcccftc a alta preheminencia 5

Que nclle ataftc a Roía peregrina

Com o argentado fio da eloquência.

DcF<iixJ</zcda&/Ia^ Bé



Sm huvor da ^nhorà Zeonarda Gi/da Ganií^ , Authora^
Livro da vida d* Santa R(Ja de Lima, inUtuí^do Afi^obri"

ihante^m novo Mundo,

SONfcTTÓ ENCOMIÁSTICO.

EM novx Esfera hum Luminar flammantc,

£ £^ Pc n fi I no fo a F lo r ma is pnmoroía

,

Í*or vós hojç rcnafccaqucJIa llofa

Que hoje por vòs reluz Aftro hrilhamc,

Em Mundo novo cora razaó baftante

A B-ofa transplantaftcs prodigiofa 5

Pois fe hum dc Rofa a mprtc vioglorfofa ^

Por vòs cfcrita a vida a douscfpantc.

Qu^ando Aftto, c f Iof a i^-oía «cfta hiftona

Nos reproduz Lcooarda» o voAocmpínho,
Também de voíías prendas faz mem^^ria ;

pois neíle novo Mundo a encontrar venhp

,

Se a Rofa Aílro brilhante deíU Giona

»

Macililha da cerra ao voflo Ejigcnho.

. Do Doutor Antonio de Nçvaçs*

Em louvor da Authora.

S o N E T T O,
DAquclla Flor ,

i^uca America fubrima

,

Ehe penacho, cjucetifcira a vaga fama |

Que por fruto tornar o q'ie foy ra ma
,

Scfído Roía fc vio mudar em Lima :

paquclle Aftro, que ao mais brilhante a nima |

Ehc Vczuvio, onde a fé viva fc inflamiuai

- -Que do fcp eQraçaõ , por Sol , íe acclama >

Boca de Fiora , pelo que he, fe intima.

Aguia feliz no£ voos íuperiorcs 5

Xibacdo â Fiar 6 ncdar íuafs jocundo »

Bebe no Aftro a copia dos ardores

;

Para que tmiào o foayc com o profundo

,

í iquc na adiiíHtaçaã com imn primores

«Águia aa Sol , Roía ao Cèo , Planetá ao Mundo.
OeBràs^hzè RebHhLâte»

,a^,0:.-.:U.- ^ DE Cl-



D E C 1 M A
Alcance immortal tcnombr»

En cl artibiio rotundo.

Aquclla, que a nucvo mundo

Buela cn crpiritos de hombrc

;

Que aunque fu modeftia cl nombte

Haya cri cl prelo o^cultado

,

No puede quedar callado ,

Sm que la Fama prcfumá ,

fuí los formar de Ia piima

Doadc cl retiro es cufctado.

Em louvor da Authoraé

D E C I M A &
i.

N Eftc livro , fe o folctrat

,

ycràsLcycor femcfcolhas i

Que feudo frutos as folhas,

Saõ todas flores as IctraSi

Porque fe bem o pcuctcas,

Leras na frazt fucclníla^

De cada rafgo , que pinta,

De dous prodígios a íumma;
Pois dehum pafmo hc voz a plumi^

De úucco aâombro he ceco a ^oca«



lí.

HE (!a virtude transfumpt©;
Porém íendo admiração,

Parece c|ue a narração
Paz mais heróico o aílumpto:
Doçuras, e luzes jurito

Em cfta Híftoria divizo,
Pois Te vc em o concízo
Defta fabia heróica em preza,
Que da virtude a grandczi
Sc illuílra Gora o juízo,

III.

ESfc tempo naõprczum»
Oconfumirefta ilamaj

Porque da virtude a fama
Dura nos rafgos da pluma ;

IÇfique^ftaíâbiaíumini

Nos altares da memoria,
Para os futuros com gloria,

Que he, c aífim o Cco o ordena^
Fruto da gloria cíTa pcnna,

Cheiro da Roía cfta hsíloria.

Aomefmo nfumpto.

QUandodifcrcta ocultais,

A gloria que mereceis ,

A* fama que cmmudcccis
Novas Imgoas duphcaes.

Nas esferas ceicftíaes,

Se imprima cpm luzes belas,

Voílo livro, po!S íó elías,

Vos podem dar fem dcrmajo,
Para conceitos de rayo,

Bianco papel tias Eílrellas.

Dt hum Anónimo,



A' nohUtffima\ e âtfcrettifma Sefjhova Letmvda GilJa Ga^

ma, na admirável dijm^íaó da prodigiofavida de òantíê

Roía de Uma, ...
E P 1 G R A M M A.

ESta, que dc alto efpirito aiaada

Em raro eftilo, hiftoria perigrina.

Pela cícruora , e pelo aííúmpco digna

De eterna cílampa ao Evo coi«íagcada|

Com raígo igual, grandíloqua pcnnada

Fina no cuko, c na ckganci a fiíia

,

Levar ao novo Mutido determina

A melhor Flor, a Luz mais illuílrada: :

Cà donde o Mundo acaba , c o mar começa

A*]em do Mundo vague a Hiftoria crráiuc.

Sendo Cintra de Europa hoje a cabeças

Para que à voz do mcthodo elegante

Rofa, qual Flor, na America florefça,

Reíplandcíça uo Cço, qual Luz brilhante.

Dc Pedro de Azevedo JojaL

A* Senhora teonarda Gilda Gama » efcrévendo a vida de

Santa Rofa de Lima com o titulo de Aftro brilhante emnovo

MundoJragt ante Flor do Paraifo piaJiíada mjardim da

America,

ROMANCE ENDECASYLLABO.

R Enafcido fc admira cm TOÍÍa penna,

Sabia Efcripcora, cílc Aftro cfclarccido,

Que em fragrâncias de flor banhando ostáyos

Foy das viftud rs o mais próprio typo.

Aftro foy deftinsdo ao novo Mundoj
Mas faltando cíle luftre ao Mundo antiguo,

CJuiZeftes para honrar a noíía Efphera

Tresladar tile aííombro aTeus dcftiuos.

EíTâ Flor, que da America foy galla, ^
Jhle jà de Europa adorno, pois propicio

A foube tranfplantar voOo talento

Paraosjârdios, q^uc fórmaoYoflocftíla.

Agor»



Agora mais que nunca oi luftrcs dc Aftré
Alcança na cxtcnfaõ dc fcus domínios»
pois coíiícguc nos voos dcftapcnna
Kodcar coda a Eíphcra com fcus gy ros.

Agora mais dc Flor dilatao fcctro,

Porque a conduz a hiftoria dos dcfvios

De outra Efpbcra a reinar fobrc mais flores

Nos fragrantes pcníis dc hum Parai^jo,

Já hc da noíTa Patria Rofa alumna

,

Porque acftc volume peregrino

Sc nos expõem ta5 vivo o ícu caradler.

Que renaícc o exemplar pelos efcripcos.

Was que muito he que imite a Roía cm ;fra2cs

Quem na vida a imitou, e tanto ao vivo.

Que a faltarem lembranças para a bidoria
Bm íimcfma poderá ditlhe auxílios?

Eíla tòz, cfac do arjor do pcyco naícç

Nos moAca naeííicacia hum claro indici©

De que ú pey to imitar foubc os acertos.

De que a voz dcfcrcvcr fabc os avizos.

Nâõ faó letras, mas luzcsj n-m faó frazcs

,

Mas flores as que cxornaõ voíío li vroj

Forque eftao do argumento, e da Efcriptôr*

Reverberando os dotes noartcíicio.

ILofa vos dà motivo a voííos luftrcs,

Vós dc Rofa aos realces dais motivoj

Ereflc(ítindohum Aítrocm outro, aambof
Fica fendbi6<5mmum cíle elogio»

Da Flor das Heroj^^s admiramos
Ncllc o caradcr j mas ignora o juizo

,

Vendo cm tÒsos realces doargumc mo |

Sc de Rofa, ou dc vos formais o rifco.

Huma, c outra cccuhar do Nome o preço

Intentou , mas em va5 : porque o dcftin©

Eutrcgando-os à Fama , que os celebra »

Lhes naó deixou lograr eíles deíignios.

formou a Fama as azas deíla penna

,

Deíla hiftoria o clarim porque precifò

Lhe foy pira os pregões dcdous aflombros

Bufcar por inRromcntos dgus prodígios,



Na5 feia ftctflc Mundo ác que a Rofa

Com pcBçocns dc roortal lhe dcra horpicioi

Porque quando immortal a expõem a Fama,

Nefta Efphcra por nofla a confcguimos.

Í4as hacíe o fublime Promontório,

Que deu a Ginthia no fcu Templo abrigo,

De confcguir em vos taõ feliz AftrQ ,

Que fez caza do Sol eftc edifício.

Nem de balde a robufta prominencia,

Efc^ndeo là nos âmbitos do Olympo

Para dcllc baxar hum Aftro ao Mundj

4k £orc$cí do «Kuftro no iccin^t.



L I C E N G, A S
Do Sanco OíEcio.

Sm:inentissimo senhor,

MAndamc V.Eminência vero livro intitulado: AJIyó

ht ilhante , t vida de Santa Rofa de Santa Ma\ ta j o

c]uc iritreponha o meu parcpcr j com ainayor attcnçaõo

\i , ciiaõ poíla dírixar de dizcr
,
que a admiração uicíuí-

pcndc,a{jaõ d zetoquc £nco publicando íómcurcque
iiclle naó acho coufa alguma, que cncoucrc os dogmas da

jif^flaSanra FéCachohca , antes íim motivos muitos para

li^Çí%m^ltmÁt cs coraçocns dos Cacholieos no Divino a-

inorjc aílim me parece digno dc fedar àcft-impa.V. Emi-
nência mandará o quafor íervido. S, Domingos dc Lisboa

J 7. dc fevereiro de 173 i. jFr. Mamei Cogiho,

eminentíssimo senhor.

VI por ordem de V. Eminência cílc livro ^quchc od^

Aftro brilhante , e vida de Santa Rojã de Santa Maria j

c alem dc mõ achar nellc couía alguma repugnanic à noíía

Santa Fe, c bons coftumcs j me parece íer muito pio , c dc-

i?oto; Câílim muito digno dahcença, que íc pede para a

cftampa.V Eminência mandarão que for fervido, Lisboa

Oriental emoConvcnto dc ucíla Senhora da Graça , cm
a. de Marçodc i7?i.

O Mcjire Frcy Manoelde Cerqueira &c.

VI ílas as i n fo rm
a
çoe n s , pod e- fc impr i n 1 i r o 1 i vro i nc i-

tuiado : h firo brilhante ^é^c, compoftopor Lcouarda

Gil da Gama i c depois dc impt.cílo tornará para fc couíe-

rir , e dar licença que corra , fem a qual naò correrá. Lis-

boa Occidental 2. de Ma/çotic 1731.

FrMMlsncaJire» Teyneira. Cabedo. Soares.

Do Ordinário.

P ddc-fc imprimir o livro de que fc trata, cdcfpois dc

imprcíío tornará para fe coiiferir, c dar licença pará,

quç corra. Lisboa Occidental dc Março dc 17J i,

Gciívea. Do



Do Paça

SE N HO m

MAnáamc V. Magcíladc vcroIivrointitulaí!o:'4/?>'#

brilhante^ evida de Santa Roja de Santa Maria ^

compoílo por Dona Lconarda Gil da Gama, cjuc hc huin
rigorozo anagramado nome dc fua Auchora,c cmpenhan-
do-fc fcmpre o meu dese jo cmobcd^*ccr aos fcus Keacs
prcccytos, ncftc agora foy para mim dc cfpccial goftoa
fua obrervancia . Vi, ou torncy a vcrfpor ter jà a fprcuua dc
otcr viílo) cftacxccUeotc obrajqueaílímnanuccriajca-
inonafórma íc compete igualmente, dcfíiicntmdo am-
bas, a Santa, c a Authora, a fragilidade do fcxo, e apoftan-
áo virtudes , c elegâncias com os mayorcs corifeos da fart-

íidade,cdadifcríça6.Na Santaforaõ íem numero as mor*
xificaçocns , as pcnitcnciás, as perfciçoens ,cos prodígios,
qvit exercitou cm toda a fua vida, as mais raras , as mais
auftcras ,as^mais admiráveis, cos mais cftapendos. Na
Authora fao innumeràveis os conceitos, as frafçs, âs pon-
deraçocns, cos exemplos, todos profundos, todas púras>
todas bem fundadas, c todos naturaes, com que eícrcvc,c
,frata cila mcfma vida. Ecomo em fc fazer publicp ao
Mundo pela cílampa cftc famofo exemplar dc todas as
Tirtudes,^pòde aquellc confcguir a fua reforma, c com ma-
yorrazaõ fc ndo-Ihe iníinuado porcaõdouta , dircreta,t
doce pcnna , naõ fóhejufto, heprccifo que feperfaalà
tom mais cfte incentivo

, para que ao mefmo tempo í c ia-
flamc ocoraça6 nadeVoçaõ da Santa, ctcnha mais cftc
novo attradivo para ameíma devoção

5 principalmcncíí
cão tendocouía quecncontrc oferviço de V.Mageftade,
ontcs pela fua matéria

, muytodcque a fua R.eal píedadíi
pofla agradarfc. Efte hc o me» parecer. Lisboa Occidental
l4.dcMarçodci7ji.

?o/eph Suares da Siiva,

OUc fc poíla imprimir viftas as licenças do Santo Of.
hcio

, c Ordmario , e depois dc imprcílo tornara à

S/rí''' ^''*^'"^ ^'^y^^'>^^^^'i^o naó Ci)rrcrâ.
iisboa Oçcidc^tal 16, dc Março dc 1 73 c

.



ERRATAS.
Pagé^ ÉrtòSé Emendas.

63.reg 2.o. Capitolo Capitulo, eaffim
eftc que he o7.comoo 3é vaõdupUcados;

78.reg.11. Abram, Abrahaõ.

^7.rcg>i3. Capitulo lo.Gapitulo i^I

i4o.reg.i^é ij. naó tem parcntefis , que là fè

poz por erro.

i^i.reg.j. aferra» afort«.

17i.reg.17. para aqucUa, para aquella parte.e

reg.jo. íedetiveríe, fc detiveffe.

186.reg.14. praroto, pranto.

z05.reg.15r. Terra de Premiffaô» Terra da Pro^

miíTaõ.

2,15. q erradamente íe pot iji.rcgti. mlaigro*

zo, milagrozo.

214.rcg.11. fedeípeje, fedefpojew -

e reg i4.movimeutos, movimentotí

23j.reg ij. facilijar, facilitar.

creg.i8. cuydtva, cuidavai

zéi.reg.j. rudicundo, rubicundoJ

27i.reg.7. difpende, depende.

274.reg 13. aíperamente» novamente.

3i4reg.7. eacharíe, eachando-fet



C A P I T U L o L

Pays^ e pátria de Santa Rofa.

A mais amena Eftaçaõ do anno, na

mais remota Regiaô do Mundo, aond«

o Sol com mair aftivos rayos queima

as mefmai flores, que vivifica » na in.

figne Cidade de Lima, Metropolí do Reyno do

Peru, porto celebrado da America McridionaU

que em pacíficos cryftaes lava o mar com foce-*

gadas ondas> narceu brilhante Eftrella dos Ccos

a mais engraçada Rofa da terra, ou por credito

do poder Divino, ou por dekmpenho do agra*

decimento humano.
Correndo o anno do Senhor dc íj8é.eoht^o-

cadas flores, e plantas nos nomes de feui ditofos

pays, pela poderofa maõ de Dcoi> deraõ fcr i

roais prodigiofa vida, que havia de illuRrarfe dá

roais pura Alma.

Entrou Santa Rofa na perigoía campanha dó

viver, jà fortalecida aos aífaltos do peccar , qu«

deílinada às forcslezai da graça, ainda no berço

tinha direito à Gloria , neos podiaõ fertí^ os

A cípinhos



z Hijlona ^anegyrica da frodigiofa vida
efpinhos da culpa, a quem le armou para a ba-
talha com o efcudo do nome de MARIA.
Malceu a lo. de Abril,como quem nas prima-

veras da vida , fazonava frutos para a Alma. Seu
pay íe chamou Gafpar de Flores, fua mãy Ma-
ria de Oliveyra; nem podiaõ ler outros os tron-

cos, que haviaõ produzit Flor de laó maduras
eíperanças.

/ Era o pay natural de Porto Rico, e mais rico

pela defcendencia, que pela pátria, fua mãy da
Cidade de Lima, gente que dos bens da fortu-

na Tó teve na filha os theíouro$,e a pobreza nos
çabedses.

A's cazas, em que naíceu, faz coRas a Igreja

do Efpirito SancOiClaro prcgnpftico de que ha-
via de dezempenbar amando, o fcgo , de que
fe amparou naícendo.

Nos prpceflbs, que deita ferva de Deos com
authoridade Apoílolica fefízeraõ,affirmou com
juramento fua mãy que a entrada da filha no
Mundo foy fem as coftumadas violências, cora

que em Heva foy caíiigada a primeyra culpa,
éaícendo Rofa fó filha de dores pela futura pe«

Bitencia, fem que a rr^ãy exprimentaífe em â
defte ado as mortificações. Admirararaõ-fe as

aíliftentes, vendo a menina envolta em humas
naturacs mantilhas , como quem fe Regava eos

olhos do Mundo antes de por nelle os olhos,

Foy baptizada em dia do Efpirito Santo,por-

que o feu fogo íê viíie fegunda vez nas aguas.

Puzeraõ
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3.

Puzeraõlhe o nome de Iftbel por obfequío a fua

avò.qfc chamava Ifabei Feríeyra,e Deos, qp:ira

o jardim do Paraiío tinha tíeítinada efta Rofa

lhe'trocou o nome com eite myíictiQÍo fuccefic.

Eílando a S t)Và menma nos loccgos do berço,

repararão as affiftentes da caía que naícta a íer

aflbmbro quem entrava no Mundo com prodi-

giosichamàraõ Maria de Oiiveira,qoe correndo

alvoroçada, parou furpendida, e pondo os olho»

na filha, violhe cubria o roftohuma encarnada

Rofa, ou para aprender incêndios . ou pra in-

vejar fragrâncias. Entre a admiração , e o alvo-

roço fe deteve o reparo , atè que def^pparecen-

do aapparente , ficou íó a verdadeira Rofa; e ta-

iTíando-a a mãy nos braços , com miíterioía inf-

ptraçaõ diffe,qual cutro Zacarias no nafcimento

do grande Baptifta: Roía (erà defde hoje o voífò.,

nome. Era a avo ja niuito entrada em annos, t

neftes íe contaõ as deíconfianças pelo numero

dos dias , que o ciúme he Ciatural achaque nos

velhos,entrou na fufpeita de que era offenra aO

Teu refpeito,o que naíciade refpeitar mayor po-

der , parecialhe defairar a íua defcendencia, naõ

fe perpetuar do feu nome a memoria^ rompeu a

impaciência em queixumeijtrocando-fe cm car-

rancas a alegria,que também a aBtiguidadeíeín

feus brios, para cõníervar pundonores. Ateou-íe

o fogo da cólera nas adividades da fufpeita , e

perfeverou a ira por efpaçode cinco anoos, íem

que air cinzas da idade cubriííem os ardores da

A 2i cppofiçaã
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oppofiçaó.Se a mãy chamava por Rofa,indigntí

va-fe a avó,fe cfta chamava Ifabel, enfurccia-fc

a mây , c com ambas eftava mal quifta a inno-

cencia;o Arcebifpo da Cidade de Lima,que com
particular illufttaçaõ no Sacramento daconfir*-

nsaçaô a nomeou por Rofa , efquccido de outro

nome^pòs termo a eftas contradiçoens, era Santo

cíle Prelâdo,e conheceu a fragrajncia da flor pe-

las intelligcnçias do Eípirito, Com efte fucceffo

enfraqueceu a lavareda , que tinha foprado a

raiva, e fei defiftencia da contenda.

Paffados alguns annos foube a fanta menini

que o Teu nome fora myfterio, e naõ determina-

ção, c começou ofereno mar da fua confciencia

a alterar crefpiílimas ondas de eícrupulos , fem

achar ancora em que falvarfe dctaõ furiofos

aflaltos. Recorreu ao comum refugio dos afflic-

tos, foy-fe à Igreja da Santiílima Virgem do Ro-

íario, a quem por direito pertencia dar íentença

licfta cauía, em que era o nome reo, e Roía au-

thora , epofta dejoelhos difleraó em lagrimas

Teus olhos , quanto fua Alma padecia em duvi-

das , pedio humilde , orou devota , eíperando

que a Senhora deípachaffe benigna, a qual cotn

luz interior defvancccu as fombras de efcurida-

de, em que perdido o tino, naõ dava Roía paffo

para ofocego , que naõ foííe tropeçar no preci*

pscio. Conheceo a afflida menina no intimo da

Alm2íqoeoíeu nome eftava approvado no Ceo,

e era do beneplácito áè Divina Mageftadc, que
ao
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to dcRofa fofle corça o de Santa Mana,antici-

pado premio à fifiezâ,com que do Santiflimo Ro-
íario hav^iaó para ella íer tudo extremos os myf-
terios. Penetrou efte favor tanto íeu humilde
coração , que banhada em celeftiaes júbilos íó

acertava com a dor da mal que pagava o muito
que recebia.

Deftc fuaviflimo lethargo defpertou para a-

brazarfe cm mayorcs adividadcs feuamor,e
depois de receber no SantiíHmo Sacramento cU
forço para mayores emprczjii diíTe a fua mãy:
Que mal fahem, fenhora, as ingratidoens recompm^

far mifericordias , de ejus o coração humano he taS

mao contrafie, qm nmca lhe dà todo o valor. f^enh$

dos ph de minha Senhora a Virgem do Roz.ario,qus

fe dignoH faz^erme Rofa fua, vede que nao tenho ca^

éedal com queferlbe agradecida, fe nao votando fa*
crificio de purez^a à doce flor de Naz.areth, e fendo
para mim taocrecido o ganho , daime licença par

4

que mereça a Coroa , que naofe trocaÕ pelos nadás

do Ãffindo os prémios da G/om. Alegrou-fe Maria
de Oliveira, vendo na filha íerenadaa tormentt

de feus temores, e conftituida eftrella do firma-

mento a q nafcera caduca flor entre os verdo-.

res da terra, efem tomar o pc/o ao oegocío>dca
150 feu lilencio o confentimento por defpaGho*
de que para entregarfe nas aras da conílancia *

cftava pendente a cândida açuçcna da pureza.
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CAPITULOU.
Faz. Santa Rofa voto de caflidade.

HE fmgular a providencia cono que Deo$

previne aos feus ercoUiidos, dando a en-.

tenderna anticipaçaó dos favores aeminenci»

a que haô de fubiros feus merecimentos, fican-

do gnlhaô da attençaõ dos homens oqueh^

fufpençaõ da intelligencia dos Anjos. Nafcia S.

Rofa para viftofa gala dos Geos , e havia de fer

a manfidaõ o feu adorno , a qual teve em tanto

extremo ^qoe fendo menina de peito, hua fó

ivez a viraô chorar, deímentindo fer pátria fua

efte vaile de lagrimas quem em nafcendo mof-

trava que havia de fer moradora da celcftial

monarquia.

Foy fua mây vifitar hua nobre lenhora, e por

mayor obíequio fe adornou da pérola mais pre-

ciofa, levando a Roía em feus braços, que diíle

em deímedidos foluços a violência com que

attendia a mundanos comprimentos, antecipado

aos annos o deíprezo dos públicos, nem ceflou

o pranto fenaõ quâdofe vioreftituidaà folidao

da fua caza, aonde n parecia fazer do retiro eU

cada para a contímplaçaõ , e fentia que ostra-

fegos do mundo confundiifem as vozes do^eo.

Chegando a idade de tres annos,começàrao

os rayos do Amor Divino a publicar que o co-

ração de Rofa era depofuo das aòlividades do
' íeu



de Santa Rofa de Santa Maria» ^
feu fogo,exhalandoem incêndios o fuave chei-

fo das virtudes , que nao feria (agrado o amor

que admitifle pauzas nas efficaciasSdas fuas ope-

rações.

Amava Rofa ao exemplar da paciência , e

porque amava fofria , e foy efta a virtude que

ainda antes de rayarem as luzes do entendimen-

to, deu todo o esforço ao íeu exercício; foy

Chrifto varaô de dores,como lhe chama o Pro-

feta Ifaias , c quii Rofa nas dores íer re-

trato de Chrifto , naõ tinha forças a idade , mas

naõ lhe faltava valor ao fofrimeoto, como fe

verificou no prefente fuceíTo.

Fechou Maria de Oliveira hum caixaõ com
mais prefla que advertência , e ficou entalado

nelle o dedo polegar da fanta menina, apertado

taõ fortemente, que fora a violência defmayo, a

naõ fcr a dor ao feu amor facrificio, fcbrefaltou-

fe a mãy fuppondo que o filencio da filha era

faltar-lhe o alento em taõ penetrante golpcem-
bargada a voz atèpara o queixume,e vendo que
nem o femblante (e entrifticia, nem a cor fe mu-
dava , cobrou-fe do fufto , e quiz examinar o
dano , o que Rofa naõ confentio efcondendo a

maõ , e com diflimulaçaô riztnha moítrou me-
no? feníivel a dor que era infoppcrtaveL

P^iíTados alguns dias agravada a queixa fcy

precizo recorrer aos remédios por eít ^r inchada

» maó,e jà azulada a unha-ChamàraôCirorgisõ,

€ começando a cura afpera, continuou violenta.
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fem que o golpe do farro, úratTe daqucUe vale-

rofo peito , neoi hum fó fufpiro. Tinha Rofa o

coração aonde amava , e dcícuidava-fe do que

padecia,íendo a memoria das dores de fcu ama-

do , efcado cm que rebatia ofenfivel tormento

^exprimentava,admirava-fe o Cirurgião de tan-

ta tolerância em taó rigorofa cura, mas he por-

que ignorava que nas filagranas do amor, faõ

cfmaltes os fofri mentos.

Sendo jà ^e quatro annos fe lhe inflamou a

cabeça com tanto exceffo, que a obrigou a buf-

car reparo antes que creceffe o dano , de que a

mây com pouca fciêcia íe fez meftra,pondo-lhe

Jlons pòs taó mordazes , que foy mayor mal a

medicina que o achi3que,advertiraô os parentes

que Rofa, perdida a incendida cor de feu roftro,

com tremores no corpo padecia mortaes defma-

yos, mastaô mudo o íofirimcnto, que naõ dava

ao martyricnem hum ay, por dezafogo , exa-

minàraô a caufa perguntando-lhe fe fcntia na

cabeça p^raades dores , a qa manfiffima pomba

reípondeo que fim , mas que eraõ fáceis de to-

lerar , paffou a noite Tem hora para o focego,

uem voz para o queixume, e querendo a mãy

pela manhaã ver ocfFeíeoda cura, lhe achou a

eabeça^aberta em ch-^^^^ís , q á:\ violência do re-

inedio. arrancados cabellos; arguio raivofa a

tolerância c"^mo iníenfibíiidade, e tratou a man-

fidaõ como deliéto » mas nem para a defculpa,

nem nara a queixa fe quebrou aquelle invencí-

vel fiícncio.
Aprenda



de SáHta Rofa de Santa MarU ^ 9

Aprenda o melindre esforço do fofrimen-

to , e naô haverá aos rigores da penitencia a

defcalpa da debilidade, envergonhe-fe o amor

proorio de dar annos ao peccar, fem dar inftan-

tes ao padecer , e veja na tenra idade de huma

menina , paciência taô agigantada , que uniot

immcnfa diftancia do padecer ao calar.

Ceçou a desfeita borrafca em que às alteradas

ondas de muytos achaques foy Rofa rocha in-

contraftavel , e ficando cm ferena tranquilidade

deu todas as velas a íeu fervorofo efpiritopara

fcguir o rumo da mayor perfeição.

Gomava jà finco annos quando as venenjen-

tes forças de divinas inípiraçôes , tomàraõ in-

teira poffe de íua cândida Alma,e achando bem

difpofta a matéria , íubio a mayor altura o edi-

fício das virtudes.

Ha cafos em q faó mifterios ainda os lucellos

mais indivifiveis, deftes lança ma5 para ío-

bir da terra ao Ceo ,
quem naíceo para habita-

dora da Gloria.Eftava Rofa brincando com hum

irmaõ feu pequeno ,
que os tributos da pri-

meira idade, íempre os paga ainda, a mais ulut-

trada confideraçaõ, e ou fofle acaío, ou travei-

fura , fez tiro à cabeça da irmaã com hua mao

chca de terra , que fcmpre a fombra da morte

fax pontaria ao mais alto,ficou o cabello que era

muyto louro manchado, e perdido o natural

affeyo qera demonftraçaõ de feus limpos pen-

famentosifentio Rofa o golpe no ouro fino do

rei-
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rerpeko , e deixou de entreterfe menina , com
lofto de coníiderada

; governa Deos as acções

dos juftos , pelos altos íías da fua fabedoria , e

do meímo que pareceu rmpuiro deeftimaçaõ
reprehenfivrel , lavrou alicerces ao aproveita-

mento de Roía , em quem o irmaõ notou o fen-

timenco , e o condenou dizendo4he. E bem Se-

nhora Rofa tanto prez^a a voJfafermofHra ejfes ra-

yos ds} qi4e (e adorna avoffa cabeça^ a offenfa^

feita a vojfos cahellos, turba a feremdade de voffa

a^learta, pois[abei cjm as gadelhas concertadas das

mofas, fao cordas que arrajlao as almas dos manes»

has para o tnfernoy e que Deos aborrece ejfes cabellos

como grdhoens de penfamentos vãos. Fallou com
energia de fabio, e tornou a brincar com de-

feníado de menino.

Saô as palavras rayos ainda quando fe formão

cm menos adiva chamma , proferio-at Fernan-

do, que íaffim fe cha mava o irmaõ de Rofa, mas
eraõ didadas por aqoella fabedorfa que naõ erra

CS fins, ainda quando parecem de rproporciona-

dos os inftrumentos.
.

A lui da verdade, fe a tibeza com que(e"ad-

mira mo fera fombra que a eclypfa, fempre lo-

grara osíeus effeitrn^ dando ao entendimento,

defengaDOs , e esforços à penitencia , he a ver-

tude ouro que ao fogo do criíol defcobre os

quilat^^ da fua fitieza,beneficio que Rofa deveo

às miíl riofas razões deíeu irmaõ , e fendo dé-

beis as fufças ia vox,feríraõ o mais vivo da al-

ma,



• àt Santa Rofa de Santa Maria.
^

ma, como feitas diíparadas por agigàtado valor.

Cobrada a Santa menina do primeiro alloro-

bro, e defvanecida a turbação que esforçarão os

naturaes brios de fermofa .fubindo aos olhos o

coração .
começàraô a íer chuveiros os que pn-

meiro fe viraó nublados . e em copiofas lagri-

mas fallou (era vòz o arrependimento.

Fe o temor da Mageftade a mais fiel teíl^-

tounha da fogeiçaÓ, póderou Rota como amea-

ço do fupremo Juiz , o que noirmao foyim-

íulfo da innocencia , e entrou a fazer- [e cargo

da importância daquelle vatecinio , ja lhe pare-

cia cada Cabello laberynto em que perdidoio ti-

ro, fó acertava ospaffospara o inferno pegada

a fua vaidade do dourado fio dos íeu$_ cabellos,

foava em feus ouvido» como trovão que com

rayos ameaçava, a voz da Divina pH^' <í » P»^-

nia,fendo apropria eftimaçaÔ quem lhe firmava

afentença, cobrou tal horror à culpa^de prezar-

fe do com que os outros podiao perderle ,
que

determinou cortar pelo mais precioto .
conhe-

cendo fer o mais arrifcado. . ,

Qijem diíTera que do groffeiro da terra haviaa

fahir polidos os diamantes de mais quilates?ma$

com o preciofo deftas pedras adorna Oeos os teuí

efcolhidos . para que cheguem mais luzidos a

^^"proftroufe Rofa em terniirimas fummiflToês.

animando a divina graça os impulfos da fia dor,q

fazia nos primores da tam limpa confc!|icia.
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cíFcitos de gra7e culpa, determinou com ratifi-

cad s prcteftos , declarar guerra ao mais leve
aiiaUo da tentação, armando-fe para o combate
dos requeriuienros , que por maõ da SantiíHma
Virgem do Rofatio , aprcfentou no tribunal da
Divina miícricordia.

Naóíabe Deos negar o que dezeja lhe che-
guem a pedir,e íe para abrir a porta ao peccador
Dim^s, baftou o primeiro toque de arrependido,

como fe negaria a hum coraçaô que íoube cho-
rar antes de ter de que fe arrepender , o meímo
foy em Rofa pedir,que em Deos defpachar.eraõ
as petiçoens chamas , e haviaõ feros defpachos
luzei, pedia Rofa como amante as aíHftencias de
Deos temcrofa de defmayar como barro,e Deos
a armou de refiftencias de bronze, fendoo eícu-

do com que dcíde cfte dia fc defendeu, efta amo-
rofa lavareda cm que feu coração refpirava , c
taõ continua que atè dormindo fe lhe ouvia di-

zer, bemdito feja meu Senhor Jeíu Chrifto , c
fempre eíleja comigo amen. Neftas palavras fe

inflamava tanto fèu elevado cfpirito que dava
todo o interior dos fcntidos amorofa pofle à

prezença da Mageftade de Deos , e ainda nas

pençoens de humana? naõ perdia a contempla-

rão Oivira.

Nefta idade de finco annos fe excedia a fi mef-

com taõ íublime,e antecipr do -conhecimento

de Deos , q ae todo o cuidado Ih? roubavaõ os

deicjos dç melhor fer /ilioi determinou para al-

çançit
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cançar efte ditcfofim, caminhar pelos paSbs de

Santa Catharina de Sena de quem foy muito

devota , ícndo cftc o claro cfpelho a que com-

punha as acçoens da fua vida.

He o amor fogo comfarríir^or das groffeirat

affeiçocns da teira, nefta venturofa fragua ardia

viftima agradável a Deos, o cândido coração de

Santa Rofa , efem a prizaõ das vaidades que jà

tinha pizado com aniicipada luz o conhecimen-

to próprio , para mayor trofeò da Divina graça

fezafeu amado Jefus inteiro facrificio no voto

de virginal pureza,unindo aos incêndios de Roía»

os candores de Açucena , e porque neíia fiel

entrega naõ ficafle nem raiz de humanos penfa-

mentos, fem dar parte a fua mãy porque a obe-

diência naõ cortaffe a refoluçaõ, cortou pela

raiz os íeus cabellos , e oflTcrecendo nelles ao

Menino Jefus o ouro na fineza» recebeo delle

diamantes na ccníiancia.

CAPITULO III.

Da obediência qm a Santa teve a feus foyh

NUnca faô mais para temidos os noíTos de-

zejos que quando fe facilitaó a execu-

tados, íendo poucas as vezes que fe lograõ feus

frutos fem o defconto demuitosper!gos;quando

os dezejos fc cftreiíaõ à esfera do temporal, naS

devia eftranharfe efta laftimofa pençaô , porque

ocsiduco trás annexa » fi a mudança daforiuna»

mas
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mas dilatando-íe pelos efpaços da eternidade

pagarem o mefnÀO tributo , pudera caufar eftra-

xiheza a naõ fer a vida do homem guerra de con-

tinuas contradiçocns.

Guiada Santa Rofa da luz da divina graça

alargando-íe pelo immenfo campo das virtudes

o dezejo de exercitalas, íe prometia na fuavida-

de de feus empregos , o bom logro das inípira*

çoens doCeo,masq ueteriaó de cuftolos os ían-

tos exercícios , fenaõ achara contradiçoens a

pratica dos feus exemplos.

Era Maria de Oliveira de condição taõ afperai

que íè defmentia racional , tudo a fua ira pefava

na balança da juftiça, negada femprc às deter-

iTíinaçoens da miíericordta ; o que na íílha eraô

obediências de Santa , fe faiiaô na mãy eftimu-

los de râivofa , e querendo que os caminhos da

eternidade deflem paflb aos tropeços da vanglo-

ria, panio a innocente menina , pará que deixa-

da a modeftia de feu humilde trage, imitaffeas

galas que tecia a vaidade às outras donielas,ifto

com tal teiam de iniarias > e ameaças , que à

menor tíefculpa da fiiha> (e íeguia o mayor caf-

tigoda mây , parecendo-lhe que nó moderado

dos veftidof fe desluzia o honrado do fanguej

mas à tenebrofa noite de deícôíolaçoes, e traba-

lhos em que padecia paciente , e refigfiada , fu-

redeo o alegre dia de inventar obediente traça

^com que Tem /altar ao preceito , lografle o ía-

crifkio;

Sabe
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Sixbe c amor afinar nas íuas chamas as íuti-

leias do engenho, para esforçar o mereciffieTt^o.

Coílumava" Maria de Oliveira adornar a cafa

cem cíuave cheiro de muitas ficre^ quando a

vizitavaô as amigas, hum dia que eíias eraò de

maycr eftimaçaõ, foy mais primoroío o ornato,

e teceu das mais cheiroías hua capeila que poz

íobre huma banca do íeu eílrado , a fermoiura

de Roía que deferopenhava bemofeu nome,

brindou a gofto das amigas para querer coroalâ

com as flores de que por fcrmora , e por Santa

era rainha,repugnou o obíequio a humilde don-

zella, e foy foprar a ira da mây ver deíprezar a

vaidade em que fe prometia eftimaçoens a fua

ignorância, acompanhou a perfuaçaô com ma^

geftade de preceitos , fettaem que nelles coítii-

mava alcançar as íuas vitorias , batalhava Rofa

com o temor da defobediencia^e perigo da van-

gloria, mas ficou a vitoria pela fineza.pegou da

capella,e como que melhor lhe armava as flo-

fes, lhe polio os efpinhos , cravando-ihe huma
grofla agulha porque fofTem reses os^pontos que

CS fios do íangue hayiao bordar na lua cabeça

e'aonde ficafle naõ fócapelia,mas coroa de Rofa,

jà que para Chrifto tinhaô fido de Roías os ef-

pinhos da fua coroa ; ficou a cabeça da Saota

menina taô cruelmente trefpaçada que no bran-

co papel do feu roíio , íe firmou com Tangue a

efcritura do feu amor,manifeftando às circunf-

tantes, o importante cabedal da fua alma , nos
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dolorofos eíFeitos daquella ferida.

Eítylo muy praticado he da Divina Provi-

dencia com os deftinados habitadores dafua

gloria, ícrem efcabrofos os caminhos que haó

de guialos às celeftiaes moradas, e pelo côtrario

íabe o Mondo doarar as íuas eftradas para en-

ganar os (èus peregrinos, cobrindo com aparên-

cias de felicidades , o$ paífos que os levaõ à

condenação eterna.

Naó prePava Maria dc Oliveira os dezenga-

nos da filha, mas enganava-fe, querendo que

ella dos enganos fe prezaffe, olhava a fermo-

fura como joya que permanecce naõ como íom-

bra que foge,e quiz acrefcentar efmaltes ao pre-

ciofo com as manchas do affeétado; comprou

humas luvas, que fahiraõ a Rofa muito caras, c

com leveridade lhe mandou que as calçafle,

para que foflem reparo ao ar que na America he

mais ardente;
(
particularmente na Cidade de

Lima aonde nunca ha chuvas que refrcfquern

aterra, nem as cafas dos grandes delia tem mais

telhados que as refguardem , que huns panos

pintados de que as cobrem) para evitar os cfFei*

IQS de taô abrazado clima que coftuma fer con-

thrio da fermofura , prevenioa molher para o

fofio da filha aguas, e para as mãos luvas,como

fe o artificio défle valor ao natural/entio a San-

ta a nova bataria, que ainda conhecendo-a mais

inriifcreta , fe mo atreveo adefprezala , e quir

vencer cora o dcíengano das veidades,ta5 igno-

rantes
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rantes prcfunçóes,ma$ a alterada cólera da mây

defarmou em ferefas todas as fuas forças,dc que

mal remidas asinnocentes defculpas , fe deu a

partido a íogeiçaó , e por naõ faltar ao precei-

to , aceitou (ó dc noite o adorno ; veyo nifto

Maria de Oliveira , c com poder de mãy lhe

mandou que em fendo noitè haviaô calçar as

luvas maôs a que para mayores emprefas, efta-

vaõ deftinadas as palmas.

Dezejava a Santa como outro Jofuè que o

Sol parafle dilatando o dia,para que tardafle na

noite o que tanto a atormentava ; em outras

occaziões acudia Rofa por Chrifto comfine-

fas , nefta acudio pela fua fincra o amor de

Chrifto com prodígios; chegou a noite, hora,

em que a obediência íe havia de por da parte

do martyrio, e veyo Maria dc Oliveira íet

executora do tormento , calçadas as luvas, que

para a penitente Santa foraõalgemas;à pnmeira

hora de fono fe ateou em toda a caza taõ vorat

incêndio, que transformadas cm brazas as açu-

cenas , naõ fabia o padecer fe erâõ as maôs et-

nas , fe as luvas chammas , fendo toda a cama

lavaredas.

Quem naõ admira, as graciofas traveffuras

do amor de Deos,vendo nefte cafo engenhoíar

as deflimulações para mayor credito das foaa

valentias ; naô ha teymar com as infpiraçôes

Di vinas,porque fempre vence quem tnais podsr.

Eftava Rofa entre os ardores, como ouro entre

B n
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as chammas, aonde apurado o mais fino/obem

de ponto os feus quilates. Eraõ as maõs arden*

tes fornalhas, e apezar do fofrimento cftimada

a dor , por evitar íem o efcrupulo dcdcíobedi-

cnte 03 pontos de melindrofa,lançou no cham
as ardentes luvas , em que ateado o fogo reí-

plandeceu toda acafa , acudiu Maria de Oli-

veyra fobreffaltada,vendo taô impcnfada ruina,

e pareccndo-lhe traça da innocente filha , a

arguhio de embufteyra , e voluntária» Aínito

bem feyy lhe diffe , que faõ trapafas da vojfa ma^

licia o que quereis fe crea mifterio do poder de DeoSf

fiAO fendo mais que traça da vojfa mi condifaõ^

que por lifongeares a vontade propia $ ate às pedras

haveis de pegar fogo; porem naõvos hade valer qut

m ja conheço quem vis fois. A tudo reípondia o

filencio, que naó tem voz a verdadeyra hu-

mildade , e íó medrou as maõs , que vendo-as

toftadas do inccndio,fez a rayvofa mulher paufa

no prcceyto , mas naõ paz com o defengano:

porque paflados alguns dias entrou em nova

bataria ,
esforçando os affaltos com a inteyreza

dos refpeytos ; mandou que ao ufo da terra fe

adornaffe de ouro, e galas , a que fó fazia gala

de pifar o ouro, inftava porque dèffe artificio-

fas cores à fermofura , fem reparar que todo o

poftiço fica defayrofo , queria fizeífe ernptçfa

dos enfeytes a que fó do abatimento fazia tim-

bre , c chegou a vâ eftimaçaõ a levantar taõ

altas Torres na leve confider^çaõ daquclie ha«

mano
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fliano Tigre, que arruinados osaliceríes com o

pefo da humildade de Roía, cahio por terta

toda a maquina , deícarre8;ando nella a mayor

força,na5fó de afperas palavras , mas decrue-

liflimos golpé$,íendo as maõs armas , com que

avivada a contenda,deixàraô vitoriofa a graça,

fem que as balas do rigor pudeflem abrir bre-

cha para entrar a culpa em taô deíenganado

<Sonhecimento.

Hum dia em que no demónio crefccu a rayva

de ver femprc deívanecidas as fuás traças , avi-

vou naallucinada vibora a idèa de que tocava

cm defluftre da nobrezá o abatido traje de Santa

Roía, e envenenada da própria peçonha foltou

as prifóes à fua ira, dizendo-lhe : Cfijidas, def-

grafada, qnehe virtude defprefar o cammumor^

nato das mulheres-, cortas as efperanças dehfim

rico canLamento , e injurias ttus paes parecendo me-

nos qm as outras donz^ellas da tua forte. Foisfabf

que os mancebos de porte amao o dote da fermofura

que tu defprefas , nao tratando do teu rofto, que he-

o melhor cabedal das moças. Saó palavras pró-

prias de Maria de Oliveyra , a que a filha rei-

pondeu ,
apoftando com os bronzes fortalexaf

no filencio , nem fallava, nem levantava do

chaô os olhos , fendo vidimas votadas aíeu

Amado as injurias , com que adornava o altar

da fua Cruz. Efle affedo generofo era o único

©feudo, em que affianíava triunfos a íua conf-

tancia, manifeSando o alciíTímo conceyto , que
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tinha feyto da humildade na tolerância > com
que a todos os trabalhos refiftia.

O coftume de taó continuada guerra ainda

que apurava>naõ desfalecia o confiante animo,

de que íe armava para mayores combates, íem

perder hum pomo na firme rcfoluçaô dé dey-

xat tudo o que o Mundo eftima como ihefou-

ro, pelo importante cabedal da fua falvaçaõ.

Vendo fua mãy que era perder inftancias

fcm fruto do feu trabalho , appellou para as

juriídiççôes,que alguas vezes a tinhaó deyxado

vitoriofa , e com invencivel preceyto deu à

Santa menina hua coyfa de feda lavrada dc

ouro , mandando-lhc a puzefle fem replicará

fua ordem ; naõ fabia a Santa refolverfe em taô

apertado tranfe , e Dcoí que hc refugio na tri-

bulação, acudio ao trabalho com o remédio;

naô ha males , de que as creaturas naõ poflaô

tirar bens, fe compondo-fe com feus dezejos

fazem juiío da verdade, deyxando livres o%

. olhos da vontade própria para íeguir a lus da

fogeyçaô.

Conheceu Rofa que a primeyra porta,e mais

fegura para chegar ao mais preciofo das virtu-

des, he a negaçaõ de (i mefma,ainda quando o

fefpeyto aos pays naõ fora Icy eftabelecida

pelo mefmo Deos,e quizao preciofo dar valor

de voluntário ; proftrou-fe aos pès de íua may,

é com carinhofos rogos pedio horas de íufpen.

faõ , c licença para confuitar o feu Gonfeflbr.
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Apoderofa maô de Deos íabe domefttcar as

Feras mais indómitas, e fendo Tua a obra havia

fero efFeyto milagre ; vencea-fe aquella brava

fereza,e foy com beneplácito feu coníultar com

o leu Confeffor a$ afflicçóes do feu Efpirito,

aquella , que tinha fundado , feus mayoresin-

tereffes no deíprefo das eftimações do Mundo,

contou ao Padre o apertado torcedor , em que

tinha feu coração • o que pelado na balança da

confciencia,pendia o fiel mais para a obedien-

cia, que para a vontade, c que ocafo eftava em
^

doui pontos , ou veftirfe do Mundo , ou cortar

pela ley de Deos que manda como a li meímo

reípeytar ospays. Era prudente o Confeflbr, e

conhecia as delicadezas , com que o amor puro

eftreyta os paffos aos que ofeguem. Voltou a

cafa com a afflifta donzella , ecom eíEcazes

rafoês venceu as porfiofas teymas , com que o

inferno fazia oppofiçaõ ao Ceo,moftrando com

a luz do Efpiriro Santo , q Rofa era efcolhido

throno para os altos fins de feu beneplácito ,c

naô devia obrigalla à inútil carga de profanos

cuydados ièm o rifco de incorrer no caftigo da

Divina juftiça. Tem a verdade a natureza do

Sol, que por mais denfas que fejaô as nuvens,

fe vem vencidas dos feus refplandores i conhe-

cido o erro perdeu a porfia as forças, que ga-

nhou a raza5, e ficou em ferena paz a que nas

perfuações do faufto , achava remora aos pro-

grcflbs do Eípirito , c começàraô a fcr agigan-

tados
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tadosos voos, que ate ali tinhaõ udo vagarofos

paffos.

CAPITULO III.

Como a Sant4 alcanfon licença para fe vefiir

de fanno grojfeyro%

HE a íingularidade nos Santos efmalte nai
virtudes, que determinações guiadas por

infpiraçaõ Divina, fe as vicia a emulação , naã
Mrdem o valor nos olhos de Deos, que o em-
pènho, com que afpiraõ ao mais perfeyto,>

avaíTallando com a mortificação as payxões do;

gilvedriojíe os expõem à mordacidade dos mun-
danos, também lhes lavra com o buril da mur*
iKuraçaõ a precioía Goroa do merecimento.

Socegada jà a impetuoía inundação de afflic-

ç5es , e moleftias 5 que combaterão o varonil

animo de Santa Roía , e mal fegura nas expe-

riências de que a qualquer fopro da vaidade,

tornava fua mây às antigas vexações da van-

gloria , quis de todo cerrar as portas ao comba-

le, temeroía de que a fragilidade de barro dèíTe

entrada ao deleyiavel das galas , comoappa-
rente pretexto da obediência , e roubadas as

riquezai da Alma , a redulíffem à miíeravel eC-

çravidaõ da culpa ; bufcou hora, em que a fe-

reza eftiveíTe mais domada,epondo-lhe o cerca

de meygos afFagos , fiando em Deos a vitoria

de taõ dífficil cmprcza , começou com doce

perfuaçaõ>a temperar o axedo natural da mãy,e
com
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com refigoado rendimento lhe declarou o eíR-

càz dezejo de íe venirdogroffeyro panno.que

na fabrica do dcípreío (abe tecer de delgados

fios a virtude.

Empenhada a favorecer tao Santos intentos

a Omnipotência do todo Poderofo, com occul-

ta força transformou em amorofos carinhos, as

fogoías lavaredas da mà condição deMana de

Oliveyra, alcançando Rofa licença para a mais

appetecida gala, a que o fino ouro de mais po-

bre accrefcentava valor para a eftimaçao. Ca-

prichos faó da virtude , os que naô admKtem

vagares nas execuções , com paffof aprefiados

vence diftancias o defengano , íem que achem

dcfcanço as fadigas de atropelar a vaidade ,
em

quanto naõ ve deftrutdas as apparenctas do

profano. Efcolheu logo o panno mais groffey-

ro , e mais vil, em qualidade , e preço ,
decla-

rando nas aprefladas fadigas de veftir efte lacco,

guerra às ignorantes vaidades do inútil ornato

do Mundo, deyxando defembaraçadas aspn-

foês do efcrupulo, para naõ fe atar outra vez

ao indifcretopreceyto, dé que jà íe via livre.

Foy precifo a feus pays hir de jornada a hum

lugar do Reyno do Peru , rico de minas de

prata, mas pobre de purificados ares, porfer o

terreno muy húmido , e frio com exceflb ; Ic-

vàraó comfigo a Santa Rofa , que por delicada

na compleyçaõ , fe achou fem refiftencia a tao

dcfabrido clima , e fc lhe encolheíaô os aarvos

ão9
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dos pès , e das mãos , ficando immovcl para
qualquer acçaõ ; entendeu a mãy que podia
curalla , e foy adoecella, envolveu-lheas par-
tes lefas em huas cerdofas pelles de certos ani-
maes, taõ afpetras ao tado , que o íeu ufo era
mais penitencia, que remédio, eapertando-
Ihas

, para que o calor delias expellife o frio

dos nervos , lhe mandou que as naõ tirafle fem
ordem fua ; naÔha humilde , que naõ feja pa-
ciente* fendo o laftro , com que navega feguro
no perigofo mar das tribulações, o fcfrimcnto;
que conduz ao porto da felicidade eterna.

Foy o mefmo applicar ao mal da rofridiffima

Virgem as cerdofas pelles, que íentir inteníifli-

mas dores , e taõ ardente fogo , que parecia
abrazarfe , porém naó fe queyxàva , nem mof-
trava o que padecia , conhecia que o remédio
augmentava o dano, maso preceyto emmu-
decia o queyxume; paffados quatro dias quiz a
mãy examinar o achaque , e achou a carne
aberta em chagas , e taõ inflammada

, que pa-
reciaõ de ardentes cautérios , perguntou admi-
rada de tal filencio em taõ mortaes efFeytof,

porque logo naõ acudira a evitallos ; a que a
Sant^ rcípondeu com^ coftumada paz cftai

palavras: Mandafiefme Senhora , ijue fem a vojfa

ordem nao defatafj^ a cura , e defohedecervos man-*
-thava a Alma, qm vale muyto mais que a vida,

Naõ fe terminàraõ aqui as fogcyções , que a
mayores progreflbs fc extenderaõ os prodigios^

Eftava
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Eftava hum dia lavrando de fçda^í huas flores,

e íua mãy, a quem Deos efcolheu para criíol

do mais fino ouro,ainda duvidoíados Teus qui-

lates , lhe mandou lançar o fio ao revés do

ponto ; bem conheceu RoFa que era errar o la-

vor obedecer ao que lhe mandava , mas qaiz

fogeyiando a (ciência, accrefcentar primores à

obra , e fem replicar como Medra errou como

íabia , e moftrando imperfeyto o lavor , teve

com afFedada ira huma reprchençaõ por pre-

mio ; Olha , lhe diflc a mây, ignorante , a ciue fi-

x.efte , ifto naofaoflores , fenao partos da tua pre-

oíéifa ; mas qne hade faz.er ^mm tens os olhos abo-

toados defino ? A que a Santa rcfpondeu com

focegado animo: Senhora , eu bem conheci o errot

mas primeyro cjue o meu juifo y eftava a vofa or-

dem. Defmanchou o ponto, e emendou a pcr-

feyçaõ os erros da obediência , ficando mais

realçada, quando mais cega; que nao hade ter

o juifo próprio olhos para ver, mais que o pre-

ceyto , que hade íeguir , dando-fe a maô a hu-

mildade, e o rendimento, que adianta os paffos

no caminho da virtude.

Nunca pegou na almofada , nem na roca o

tempo , que lhefobravadas amoroías occupa-

ções do efpirito , fem primeyro pedir licença a

íua mãy , efperando que da fua maõ Ihedèffe

o inllrumento, cm que queria feoccupafle;

eftranhava-lhe cila muytas vezes como imper-

tinente omiffaô de animo o que era virtuofo

culto
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culto do refpeyto , e caftigava a cólera o que
cJe?ia premiar a benignidade , dizia-lhe com
mais carrancas , que documentos, raj/ bufcar a
roca que ta naÕ quero dar, que a mulher hade con*
vidar a roca, c ofufo, e naS ofufo, e roca convidar
A mulher , que efiasfao asfuas armas\ ( faõ pala-
vras próprias ) a que Roía refpondia com man-
íidaõ : Senhora ^ nejla humildefogeyçao pago duas
dividas, a defilha no refpeyto, eade ferva na obra.

Aprendaõ as liberdades do voluntário a entoar
ao doce fom dos grilhões da obediência os lou-
vores, que condufem para a eternidade.

Eftando em cafa de feus paes fe pez no
auftèro coftume de beber agua fó de tres em
tres dias, fazendo da bortifícaçaõ vida, porque
tinha o padecer por gloria, epaflado o prazo
finalado, para refrigerar o incêndio da fede pe^
dia nova licença , e quando lha negava, o que
muitas vezes fuccedia, fe dilatava a abftinen-

cia, atè que os aqueduftos da mifericordia fol-

taflem as prifoês ao rigor da mortificação , e
cntaõ o que pudera íer alivio da fedcera cafti-

go de fentilla , queyxando-fe de que chegaffe
o refrigério a tirar o merecimento ao martyrio,

que padecia com admirável paciência i fendo
impulfos, que apreííavaõ os voósdefua Alma,
as afperezas , com que pifava o amor próprio,

inimigo taô domeftico que fó o vence qucni
mais lhe foge.

ÇAPI.
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CAPITULO IV.

Da waravilhofa negação dá própria vontade,

MUytos , e muy diverfos camoinhos fao

0$ por onde a eterna Sabedoria guia as

Almas dos feas efcolhidos para oalto monte

da perfeyçaõ , e poucos faó os que chegaô

apraticallana pacifica pofle defte iheíouro fcai

os contratempos de infinitas oppofições;e ainda

no inícnfitivo temos Uçaô dcfta verdade , pois

a penas vcfte o Sol a gala dos íèus rerplandores,

quando fc conjuraô contra elles as mefmas

iombras, de que triunfaõ as fuás luxes ; o ar

intenta cmbaraçallas com nu vens , a agua com

vapores , a terra com Krofleyras exhalações :

porém a vigoroía aftividade dos feus rayos

triunfa de toda a oppofiçaô , vencendo emula-

ções com a valêtia dos íeus luminofos fulgores.

Deftinada para gala do jardim doParairo

nafceuRoía entre os efpinhos da contradicça5

do Mundo,e quem lhe veftio obrilhante ador-

no da graça, cortava as deliberações , com que

fe lheoppunha a culpa ; crefcia efte prodígio

defantidade , levando por guia os agigantados

paflbs de Santa Catherina de Sena , a quem ef^

colheu com efpecial devoção para exempl^

de fua Santa vida. Eraõ differentes osdifcu^-

fos , com que feus paes com terrenos cuydadbs

tratavaõ dê (eus intereffes , viaõ em Rofa addr-

n^da
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nada de diTcriçaõ a íermorura, e com o ermalte
de taõgraciofa viveza , jà fe prometiaõ a boa
íorte de hum honrado genro , e Rofa , que a
mais alto emprego afpiravaõ (eus penfamentos,
perfídia firme cm dcyxar em flor taô falfas ef-
peranças , nada preíava menos que a inútil
moeda da fermofura , cm que feus paes cifra-
aõ toda a fua conveniência.
Com 05 continuados jejuns , e penitenciai

trazia amortecido o nácar de feu roílo , e amor-
talhado o attradivo ar de feu delicado corpo
no grofleyro, e remendado facco de feu vefti-
do , moílrando bem nos defcuydos de fi que
era fó Deos o feu cuydado , efcondendo aos
olhos do Mundo as perfeyções, de que a dotou
a natureza, com tanto efludo, que fe notou em
quatro annoç, que viveu com feus paes em
humas caías junto de hum deliciofo jardim,
aonde competido o natural dos arteficios da
arte , era murmuração das flores o liquido criC
taladas fontes , e nem por huma br^ve recrea-
ça5 quebrou huma fó vez feu rigoroío reco-
lhimento»

Jà os preceytos de Maria de Oliveira cíla-
vaô no ufo de vencer as Santas refiftencias , de
que íe viaõ triunfar , huma tarde mandou a
fua filha que com outras nobres donzellas
foíTe ver as engcnhofas fabricas , com que na-
quella Cidade fe obraõ as mais ricas telas , c
fendo ainda aos naturaes da terra divertida cu-
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fiofidadc, naõ deveu a Rofa huma ligeyra vifta,

antes fazendo do ditrertimento degrao para a

mortificação, cm quanto os artífices hiaó te-

cendo as íedas , íe adiantava ella no exercício

da contemplação , tendo no Ceo taô prelos os

fcntidos, que eftando na caía por obedecer ,
lo

cftava nella para (e mortificar, negaçaô de que

uíavaõ feus olhos em todo o lugar ,
porque,

ainda que via, para nada olhava.

Naõbaftàraõ as diligencias, com que fugia, a

fazella menos bufcada , ou pela fama de fer-

mofa ,
que he fortiffimo grilhão das liberdades,

ou porque mal efcarmentado de ficar tantas

vezes vencido o demónio, intentava novas

traças para mais arrifcadas contendas.

Havia na Cidade de Lima huma Matrona

nobre com hum filho herdeyro de menos

annos , que cabedaes , o qual fe fazia alvo aos

dezejos das mais opulentas famílias da terra,

por fe unirem aos bens da fortuna as boas par-

tes de que fe adornava ; efte vendo a Roía taô

crecido dote de virtudes , lem reparar no que

tem menos conta,que valia,a pedio a feus paes,

prometendo-fe boa forte , ainda labendo que fo

de fermofura , e virtudes era rica ; achou tao

prompto como queria o defpacho ,
porque

viftas àluz da conveniência as ventagens ,
que

intereíTavaô no ajuíle, e que com hum fó caza-

mento pcdiaó alliviar a carga de onze filhos,

que tinhao , fem confultar roais que a própria

vontade
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vontade fe feeraó íenhores da de íuafilha^què
em roilhores aras tinha delia íeyto nobre facri-
ficio,e naô podia defandar ari^ppendida os pri-
meyros paflbs, que dera acertada; ouvio a pra-
tica , que feus paes lhe propuzeraô , com tao
cfficàz perfuaçaô, que em menos varonil conl-
tancia fora a reípofla a obediência.

Sahio tam outro o eíFeyto
, que armadas de

nova firmeza as Santas refoluções de Rofa»
rompeu intrépida pelo temor íem ofFençado
reípeyto , e com rummiiTaõ modefta difle a feus
paes: Btmjey, amados paci , t mens fenhores, que
devem pela vojfa vontade guiarfe às operações da
mmba, e ijueferiao cdpaveis os meus intentos a naa
levarem mais foherams fins ; eu tenhofeyto entrega
do qtte mais vale em mim y a quem fe me dea por
preço^ efe me da por premio, naõfera j^fto qnanda
he tao crecida a divida , qne me negue apagar a
hum Deosy por fatisfaz^er a hum homem , e enten-
dey/cjue ainda que ejfe , que efcolheis y fora fenhor,
de hum Mundo, com a mefma vida defendera na?
mudar de refoluçao a minha

fé,
Nao cabe em toda a esfera da confideraçaõ

a cólera com queeftas rafoes deyxàraõ a Maria
de Oliveyra, amotinadas as potemcias, acudi-
rão de tropel a embargar os difcuríos , e fcm
formaiios da razaô deu vozes,alvorctou a caía,

convocou a famiiia, e todos juntos fe armàraõ
do groíieyro ferro do defabrimento ccm^taõ pe-
fadas injurias, como fe fora dezajrdageraçaõ,o

que
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I

que era empenho da pcderofa Maõ de Deof/

Animada a impaciência com lanto numero dte

parentes , paflbu da* palavras às obras , deícaf--

regando na innocente filha quanto didou 21

rayva, dculhe golpes, arraítou-a pela cafaj va-

lendo-íe atè dos pcs para efía impiedade.

Oh cegeyra humana / que mal fabes prefar

o fublime das eftrellas , fe as trocas pelas in-

confiantes apparencias , com que o Mund(>

mente as Tuas felicidadeS|,piías oCeo por quem

pifa a terra , eíquecefte eftrago da DivinaJuU
liça > juftiçando os empregos da Tua mifericor--

dia , teme o caftigo , fe naõ emendas o arrojo*

Com invida paciência fofreu a innocente oí

impulfos damâlicia , polindo nella a luz dai

graça as cores, com que debuxava em fi mefroa

o retrato de Santa Catherina de Sena , ícfren-

do a fua mây Lapa , e q^ie Rofa havia de de-

feropenhar com mayor perfeyçao.

Continuàraõ por mqytos dias as infòlencías

de Maria de Oli\ieyra, avivadas na deliberação

dôs parentes ; em huma occaíiaõ que o fogo

fubiaa mayores lavafedas , aíflida adefconío-

lada virgem Rofa, livrando nas doçuras do fcu

amor o amargo de tanta tribulação , com os

olhos feycos rios , empenhado o favor dõ Ce^
dizia afilrn a feu Eípofo ; S.enhory e Amaàomtu^

como mofirais defcHydarvos de huma Alma , qi4é

fo quer fervirvosl bufcaflíis a quem vos fuffía, como

hmn Safilo , e naõ defendeis a qnm fe vos emrega\



3 1 Hifloria panegyrica da prodígiofa vid^
vede que para fuflemar a debil prafa da minha li^-

herdade , nao tenho mais forças , qne as que vo$
ammais\[ao vehementes os combates^ efe me nao am*
faraõas vofas fortalezas , temo as ultimas ruínas.
Naõ fabe Deos cerrar os ouvidos às vozes

de hum coração amante , e determinado , que
os rogos , com <jue a refoluçaõ bate às portas
da mifcricordia,jà na confiança leva firmado o
defpacho; fentiraó defde efta hora as perfuaíoês
daquella teymoía geme taô debilitadas as for-
ças da porfia, que erquecidos os intereíTes da
ambição, ficou íepultada toda a inftancia da
conyeniencia.

Naõ ha defcanço na vida humana que naõ
feja anuncio de mayor trabalho. Havia naquella
terra huma Senhora de grandes cabedaes cha-
iDada D. Maria de Quinhones , efta querendo
defempenhar com abundantes liberalidades a
opulência , com que fc achava devedora aos
thètburos da Providencia Divina , determinou
fundar humMofteyrode Clariftas reformadas,e
a primeyra eleyta para fundadora foy a bendita
Rofa , deftinava-íe a obra para ardente fragoa
do amor Santo , aonde em inceflantes louvores
fe oftentaffem taõ crecidos benefícios.

Eftava a Santa refignada na vontade de Deos,
fiando delia a mais acertada refoluçaõ. fOh que
juftos , e imponderáveis íaõ os juifos da eterna
fabedoria!; Maria de Oliveyra, que em outras
Gccafiões com intrépido furor fe oppunha

a derrt^-^
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èderrubar as levantadas fabricas, com que na

Alma de Rofa edificava Deos para morada fua

melhor tabernáculo ^ foy agora o Índice da Di-

vina vontade ,
allegando que a fua pobreza ti*

nha affiançado nas maÕ3 de fua filha todo o íeií

remédio , e ficaria íem elle a indigência da fua

c2Ta divertida para outras occupaçoens , a que

cem inceffante trabalho acodia a taõ neceffitadas

vidas , como as de feus pays, e irmaõs , que to*

dos íe fuftentavaõ do preço de tam perfeitas o^

bras ; à força defte jafto requirimento mudou

de parecer D. Maria porque para o jardim do

Rofario , eftava dcftinada efta Rofa.

Poucos dias paffáraõ fem que o Ceo mof^

trafle com prodígios as altas maravilhas daqueU

la pura Alma; havia na mefma Cidade hum
Moíteyro de Relígiofas da Ordem de Santo A-

goftinho , com titulo da Encarnação , eftas Re*

iigicfas dezejando que hum taõ grande Santo,

affim como no Ceo da Igreja foy brilhante Sol,

tiveíTe no ameno prado da fua caza taõ fragante

flor , lhe offereceram fem o difpendio do dote,

lugar na fua companhia i jà a efta donzella pa^

recia muito refiftir a Deos tanto obedecer aos

pays , e confuhaíido o feu confeffor fe ajuftou

fazer depofuario de taô importante fegredo a

hum feu irmaõ pequeno, e que elle a lcvaffeaò

MoReyro fem que a mais família tiveffe noticia

da fua retirada. Chegou o dia deftinado,em que

Roía íe promeuia dar hum corte às humanas

C depeu^
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dependências , íepuliando nos eftrdtos efpaçcs

dõ clauílro a pcrigofa liberdade do feculo; ma-
drugou o alvoroço, fendo deípertador o dezejo

de acabar por huma vez com as importunas at-

jtençoensdo Mundo , c como naó tinha nella

uzo a vontade própria , nem podia confultar a

de fua mãy , buícou em Maria Santiffima o (eu

lefugio; ao paflar pelo Convento dos Domini-
cos , entrou a fazer oração à Senhora do Rofa-
lio, e ajoelhando diante do feu Altar, ficou taõ

immovel, e inflexível , que naõ baftou para mo-
vella diligencia alguma.

Ignorante da caufa , e íuppondo fó devo-
^aô tanta demora , a defpertou feu irmaõ , lem-
brando- lhe que 0$ feus vagares feriam difcom-

modo às Religiofas , que a cíperavaõ , empe-
nhou Roía todas as forças para menearfe, e ven-

do que naô bailavam as próprias , fe valeu do
irmaõ , pedindo-lhe a ajudaífe ; incontraftavel

focha perfiftia immovel a toda a violência , atè

que rendida fe proftrou em terra, certa em que
naõ era do agrado de Deos a (ua reíoluçaõ; hu-
milde , c dezenganada determinou voltara ca-

za, e fazer delia claufura, foyo voto expedição»

c quebradas as cadeas, que adetinhaõ, ficou li-

vre para tornar confuía , c contar a íua mây o
fucceffo arrependida; De commum coníenti-

memo íe ajuftou nova traça, com que fcm vio-

lência a fua vocação entrafle cm mw cftreyto

recolhiiaemo»
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C A P I T U L O V.

Entra Santa Rofa na Vida de Terc^yra di

Soo Domingos,

ADmiravcl fe explicou fempre a Divina

Providencia com os que feguem a eftra-

dada verdadeyra perfeição, perroittindo que os

que parecem atalhos, fejaõ caminhos para che-

gar mais deprefia ao fim da fua mayor utilidade.

Deíanimada voltou Santa Roía das dito-

fas efperanças com que em aprcflados paffos a

levarão de fua cafa os íeus alvoroços, e renden-

do triunfos aos dezcnganos , íe queixava lafti-

mada do que cria caftigo das fuas culpas , do^

brando no uzo das mortificaçocns a guarda a

feusfentidos , edeclarando-lhe nova guerra,

para aplacar a Divina Juftiça, de que íe chora-

va bem punida, e Deos que deixa attrahirfe mais

da innoccncia , que do íacrificio, accdio à def-

confolada Efpoía com inopinado remédio»

Criam os campos viiinhos à Cidade dcs

Lima hum género de borboletas taõ aprafiveis

à vilta , como agora foraô myííerioías à experi-

ência yveílera de tanta variedade de cores, que
animadas exhalaçoenseímaltaô os ares, « rama-

lhetes de plumas matizaõ os campos : íaõ as

íuas pennas emulaçâõ dos papagayos do meP
mo clima , e engraçada liíonja dos olhos pel^

íiibtileza, com que lhe debuxou matizes píabip

Cz pincel
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pincel da natureza. Defte myReriofo embayxa-

dor fe valeu a fineza de hum Deos amante pa-

ra imprimir no coração da fiel Efpofa as Armas,

com que íe havia de ennobrecer o ditofo thala-

mo, para quea deílinava ; entrou pela janela da

caza, em que eftava a Santa , hema deftas Aves

veftidas íóde negro, e branco, e fazendo smcrc-

fos gyrcsfobre opcytodeRofa,lhe deixou de-

lineada a forma de hum coração taô perfeyta-

niente impreflb, com tal primor, e taô gracicío

debuxo , que feguraya o infigne Arti fice , que

lançou as reótas linhas defta enigmática pintu-

ra ; todo o efpaço que durou o íeu trabalho, ef-

teve Rofa em doce extaíi gozando nas (uavida-

des dofeu amor, dos fruttosfazcnados das an-.â-

tes lidas de íeu eípirito. Acordou de taõ fuave

fono , e vendo o fcberano debuxo , acabou de

extinguir os temores, e ratificarfe nos infalliveis

impulíos da Divina vontade, de quem conhecia

íèr de feu agrado recebefle o Habito deTercey-

ra da Ordem de Saõ Domingos , negocio , que

quando menos efperado íe vio vencido , defva-

necendo o poder de Deos todos os cbftaculcs,

que fe cppunhaô à execução.

Quantos impcffiveis naõalhana quem com

huma pala vra fez de hum nada todo hum Mun*

do ? Eflíeytuadcs os ajuftes chegou a hora , em
que a nova Terceyra Yoy admittida na Gapella

da SantiíBma A^irgemdo Rofario, c lhe veftira5

o Habito , Qbrig^ntío-fe ao vinculo de Regular

obíer-
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obfervancia , com commiffaõ do Padre Fr. Af-

fonfo Velafqaes , Provincial daditaOrdera , c

Confeffor da mefma Santa, correndo o anno do.

Senhor de 1606. a lo.dc Agofto,dia propriOjeni

que nas chammat da Fè , e da conftancia arde-

rão vidimas do Ceo. Lourenço nas labaredas

,

que aflbprou o odio * e Rofa nos incêndios quç

apurou o Amor.
Veftida jà da gala , que ambiciofa appete^^

cia, naõ cabem na explicação a alegria dcfua

Alma, os humildes rendimentos, com que bei-

java o Santo Habito,os amantes colloquios,com

que fe moítrava agradecida à dignidade de que

por humilde íe achava incapàs, naõ admittíndo

tregoas feus amorofos dezejos, defdeaidade

de cinco annos atè ella de vinte , cm que defa-

tados os fervores da fua devoção » dobrou com
liberdade 05 voos ancipfa de chegar à perfeyta

uniaõ com Deos.

Atèqui havia fido Santa Rofa humilde

por defprefo próprio, e agoracom mais eítreitas

obrigaçoens afpiroii a novo primor de humilda-

de ; empenhada de mais crefcidas mirericordias

refolveu feu coração encher os paflbs da Seráfi-

ca Santa Gatharina de Sena íua Medra, fendo a

vida defta infigne Santa, o norte , quefeguia na

eftrada da perfeição ; lia as fuas acçoens com ar-

dentes anfias de imitallas , e com copiofa inun-

dação de lagrimas fe defafogavaô feus ternilB-

mos aíTedos , proteftandonaõ perdoar ao màit

Ç5 duro
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àHio por alcançar o mais Santo.

Socegada nas doces prizoens de feu efpí-

rito caminhava Rofa agradecida , e amava fer-

^orofa , enviando ao Geo por embayxadores
cordialiflimos fafpiros , quando invejoío o In-

ferno de ver na terra ta5 bem copiada a Gloria»

foitou as infames prizoens da íua fúria,aher24i-

do na coníciencía da Santa donzella fortiífirnas

ohdas de efcrupuloá , em que fubmergido todo

ó íocego naõ fabia tomar porto a fua defconfo^

laçaô ; fazíafe-lhe peíadiffima a culpa de defau-

torizar com perverfasingratidoens o Habito de

fua Meftra Santa Catharina, fendo a copia efcu-

ía fombra oppofta à luz do original, efta difpati-

dade de merecimentos em taôcrecidas obriga-

çoens apertou de forte feu atribulado animo,

que desfalecidos os naturaes alentos, parecia

exhalava a vida em cada refpiraçaõ.

Recorreu ao feu coftumado afylo na Ima-

gem de Maria Santiflima do Roíario , e proftra-

da a íeus pès os prendeu com a corrente de ter-

niffimas lagrimas, derramando o coração pelos

olhos; fdllouíem palavras no fentimento das

fuas culpas com taõ bayxo conceito de íi , que

íêpultada no abyfmo do íeu nada comfereno

detiquio fe arrebatou em amorofo extaíi. No-
taram as peffoas de caza que o rodo da devota

Rofa , íe poz engraçadamcnte cândido , paíTou

lo^o a cobrirfe de purpura com taõ vivos ref-

plandores , que fcintillando rayos reverberavaõ

como
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como o Sol deíde o rofto da Santa atè o Altat

da SantiíTima Virgem. Acordou do faa?e TonQ

proferindo com alegria eftas palavras : Louve^

mos a Deos qnc fe Mgnoíi unimos afi com vinculê

de eftrevta caridade.

Defvanecido o efpeflb fumo do$ Teus el-

crupulos , e atemorizado o demónio nos ar-

dores da própria inveja largou confufo a em^

prçza, em que entrou feròz 5 proffegulndo Rofai

nos braços da Cruz , à perfeita imitação de fea

Amado.
O Almoxarife Dom Gonçalo de Amaza,

peffoa de reípeito pelo OíEcio , c pela nobreza

do fangue , e cabedaes , com piedoía devoção

trattâva a Roía com benefícios de pay. remiindo

a penúria da fua caza com o fuftento , que lhe

dava da íua, e fiado mais na dependência , que

na razaó interpoz toda a fua autoridade • para

que a Santa largando o Habito de Terceyra de

Saõ Domingos, veftiíTe o de Carmelita Dafcal-

ça, apontando-lhe conveniências taõ efflcazes,

como a de mais apertada Reforma, claufura in-

violável , e todo o rigor de vida, que lifongea*

va a fua inclinação.

As mais difficultofas tentaçoens de vencet

cm hum animo dezenganado » íaõ as que peU

porta da penitencia, entraõ a arruinar as mefmas

virtudes, que moftraóeftabelecer, Defcuydada

do feu perigo , e ambiciofa de mayores rigores

cuvia Santa Rofa , naô com attificipía diflímu-
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laçao , mas com folida apparencia de mais cre-»

eidas forças de feu efpirito , as bem concerta^

dâs razoens deDom Gonçalo;
(
qae também a

íbmbra fabe dar cores à verdade para demolir
os edifícios da fegurança ) autorifava o bom ve-
lho a fua pratica com a fua venerável ancia-

nidade , e dizia aRofa que mais aconto ella-^

va a folidaõ do Carmelo, aonde a Alma acha a

Deoífem os embaraços do Mundo , aquém
moftrava querer deierab4raçarfe do Mundo por

fe chegar mais a Deos : que os laços da fugei-

çaõ eram os mais feguros adornos da virtude,

donde a negação da própria vontade caminha
íem o evidente perigo do engano , e que era a^

cabar de huma vez com as prctençoens , a que
jà fe renderão as altas torres de íantos proteftos;

accrefcentava a ifto as conveniências do feu

pundonor arrifcado no aíBado cutelo da morte
de feus pays , ficando ella nas maõs do perigo

com aarrifcadiílima carga de muita fermofura

çm taq poucos annos : offerecia-fe para ag;ora

darlhe dote , e como os bens da Fortuna eftaõ

na ligeira volta da fua roda, podia dezandar em
ruina da fazenda , e naõ ter então o que lhe fo-.

jurava agora.

De todos os meyos fe valeu o que nas

induftriq? da fua malícia he declarado inimigo

fáos bons prppofitos, porém ao revés do dezejo,

lhe ficarão íçmpre as obras,que pendiaõdemais

^{ta çpmpreliearaõ. Já Maria de Oliveyra,que

^ntçs
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antes Te lamentava fem abrigo, vendo agota

Glauíurada a que nas fuas maõs dava remédio às

fuas neceííidades, era a q inflava a favor do Al-

moxarife peia Religião das Carmelitas,parecen-

do-lhe muito a propofito da fua eftimaçaõ ver a

filha Freira, dignidade, com que jà Te fupunha

em mayor predicamento ; avivou toda a força

do feu poder , eíperando na perfuaçaõ dos con-

felhos, e na feveridade dos preceitos, bemquiQ

tara mudança pelos lucros daapparente con-

veniência.
• A mayor , e mais fegura defença da Al-

ma he a conftancia, e fora fazer Roía fufpeitoía

de tíbio o feu amor, fe para íegair a íea Amado,

fogeitàra à mudável condição dos homens a

perfeverante fè , com que íe deixava fó guiar

por Deos , cerrando os ouvidos a tudo o que

na5 eram Tantas inípiraçoens ; e como quem as.

bebia nas puras fontes da graça , fe mantinha

firme em que naõ mudaria de Religião , fazen-

do memoria das antecedencias, com que de Ma-

ria Santiffima do Rofario fora prevenida : m
como na vida humana hàcafos, em que fe deve

commerciar com o Mundo para fe ganhar com

o Ceo, veyo a Santa a partido que fe coníakaj-

fem quatro Theologos para negocio taô impor-

tante , e para onde pendefle mayor numero de

votos, fe facrificaria a fua vontade, entendendo

era a de Deos. Fez-fe como ella diffe , porém

infrutuofa foy a confulta, que, durando hor
ras
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ras de porfia , fempre os votos ficaram empata-
dos , deixando manifeftos os verdadeyros acer-
tos de huma vocaçaô approfada com taô pa-
tentes prodígios.

Alentada a Santa Virgem com o benfgno
zéfiro do Efpirito Santo diffe ao Almoxarife

:

Bem fey , Senhor , cjne o ardente da vojja caridade
queria cojn os crecidoi interefes dejia vil creatura

famer raz^oJo de penhorar a Divina Mifericordia ;

mas Deos , t]f/e aj^jia as fuás contas por diverfos aU
garifmos ^ aíndaqUe nao deixara fem premio vojfo

bom Zjeloi cjtíer qm fe-jafo feti o difpendiodefia obrai

fedi-lhe cj^e me de graça para perfeverar nos bra^

fos da fka Providencia, cjue quem aos bichos da ter^

ra naofalta com o foccorre , menos faltara a qtêem

lhe entrega toda a faa efperança : e ficay certos que

t^e Santo Habito , que me talhou a Moo Divina^

fera a gala da minha ultima carreyra ; algum dia

vira, em que feveja a Cidade de Lima enriquecidá

com hum Moflciro do Tnftituto de minha Mejlra
Santa Catharina de Sena : porem naõfey fe minha
vida fe ejlendera a profeçar fua claufura, E com
fummiíTo encolhimento poz fim à fua pratica, e
termo ao empenho de D, Gonçalo, com quem
tinha ganhado créditos de Santa, para naô inílar

contra a fua vocação , e a deixar correr pelos

pàffbs, porque a guiava a Divina Luz.
He a publicidade nas virtudes pò que

levanta a ignorância a fopros da vaidade , le-

vando o vento como nada > eíFes nadas que fe

expõem
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expõem a que os leve o vento ; entrou a Santa

no profundo defla confideraçaô agitada do te-

mor de que poderia a exterioridade do feu ha-

bito , abrir porta ao aplauzo , que he caminho

.

andado para os vigorofos aflaltos da íoberba,

jà a intrépida reíoluçaõ com que fallou pro-

pondo-lhe a matéria da Religião Carmelitana,

lhe parcciaò premiflas do commum veneno da

hipocrezia, e fe cria contaminada da mortal pe*

çonha dos illuzos, e mal mortificados,

Naõha coafa, que mais atormente a burrií

coração humilde, do que o receyo de perder a

preciofa joya do abatimento. Fluduando nas

anguftias , com que o inimigo lhe apertava os

cordéis do fobreffalto, fe via o affiifto animo da

verdadeyra Defprefadora das vaidades, por hu^

ma parte cobrava alentos , trazendo à memoria

as myfteriofas antecedencias, com que Deos fa-

voreceu a fua caufa , e fiava na rcfignaçaó da

própria vontade naõ feria culpa a fua obediên-

cia ; por outra parte , vendo-fe entre os cando-

res daquelle Habito , fe cria manchada fombra

de repetidas ingratidoens : perfuadio-fe conde-»

nada pelo delido de hypocrita , temendo que

fofle a determinação de abraçallo vaidade de íe

fazer lingular entre as mais , fendo conhecida

por eita diviza.

Chea de anguftias , e banhada em lagrU

mas quizera ou fepultarfe aos olhos do Mundo,

Ou defpirle do Habito, de que fe achava indig-

na.
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ça. Na forte bataria de taõ moleltos penraraen-
tos bufcou refugio na May de mirericordia , e
foy à Capella do Santo Rofario, aonde derruba-
da atè o mais vil da terra fe confeffou crimino-
fa aos olhos da Divina Jaftiça, pedindo com hu-
niildade àfua protedora que lhe declaraffe a
fua vontade para naõ dar paflb adiante em deía-
gradode feu Santiflimo Filho , e affirmou o íeu
Confeííor q fora vida a Santa em rofto, feições,

e fermofura transformada no verdadeiro retrato

de Santa Catharina de Sena, explicando-fe nef-
ta demonftraçaõ fer aos olhos de Deos taó a-

gradayel a Difcipula , como a Meftra ; o vil

conceito, que fazia de fi , afubio ao mais ele-

vado doCeo : porque naõ pôde fer alto o edifí-

cio, fe naõ fe profunda na humildade o alicerfe.

CAPITU L O VI.

Do baixo conceito, qm Santa Rofafaz^ia de [i.

N O larguiílimo golfo das nunca bem pon-
deradas virtudes, com qae Deos por em-

penho da íua Omnipotência , adornou de Ef-

trellas oíerenoCeoda Alma de Santa Rofa, a-

inda largando todas as velks o difcurfb , acal-

mam os voos d3 penna , por mais que lhe bata

as azas a minha devoção. Foy efte prodígio da

graça a que om mais agigantados progreífos

encheaos paflbs do mefmo Chrifto , começan-

do defde o berço atè o tumulo o alto edificio

do
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éo mais profundo abatimenro, e formando de fi

o Ínfimo conceito de comer como filha na caza

de feus pays o paô > que ainda íe lhe naô devia

como efcrava, e determinou nova traça de hu.

railharfe ; tinha íua mãy huma efcrava, a quem

fiava os mais vis empregos , era índia de naçaô,

e de taõagrefte , e duro natural , que parecia

formada pelos dezcjos de Rofa para exercício

da íua moriifícaçaô.

Satisfeita das circunflancias da condição

de Mariana
(
que efte era o nome da efcrava ) a

chamou hum dia ao mais retirado apczento , e

pofta a feus pès de joelhos pedio com ardentes

regos, que pizaíTe a rebeldia de fuas mal doma-

das paixoens , allegando para eíle caftigo as ra-

zoens íeguintes : chrigaçoem , em que o FM»
de Deos foz. ao género kurnano r affim como faõ divi-

das^ a que eflaõ obrigadostodos os nacidos , também

deve fer geral a fena
dos que a tantos heneficios fah

como eu , ingratos, e jà que tu , filha , como remida,

com tam alto preço o devestambem fentir ; fiz^a com

os teus fes efta terra infame^ que da ao Ftlho de Deos

forfruttoefpinhos, por flores varas, por tributo cor-^

das , renovando cada hora as dores da fua PayxaÕ

com as pertinaz.es durez^as dos feus vícios. Acom-

panhava as palavras com tanta copia de iagri-

mas , e fufpiros, que foy na efcrava compaixão

o rigor , coíB que a tratou , dando4he aíTronras

por deíafcgo , e nunca , por mais afpcras que

foQcm , %<\%h'irm o íeu gofto , condenando k

ffoxi-
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froxidaô do caftigo, como quem fó fazia arofeí-

çaõ do tormento. Algumas vezes que a dura

braveza da efcrava eílava ou mais raivofa com
c trabalho, ou menos attenta ao reípeito, ufava

com mais adividade do íeu domínio, tratando

a Rofa com taô deshumana ira , que tinha bem
que fazer a difiimulaçaõ

, para naó conheceríe

^Kos vergoens do feu rofto a pefada maõ do ver-

^dugo, que por paga de taõ duros golpes recebia

para o Ceo interceflbens.

Hum coraçaó deíenganado naõ fó naõ
teme os defprezos, mas faz gofto de deíafiaUos,

para ennobrecer do íeu amor os facrificics, en-

golfando-íe no amargo da tribulação, para que
fe prqfundem as raízes do íeu duzengano,

Sjccedia muitas vezes que
, prevalecen-

do as importunaçoens da humilde Sanca> íe do*

bravaõ as inteirezas naturaes da efcrava com
laô impetuofos gritos , que acodia a mây , e ir-

mãos , e picados de íe verem na humildade da

filha abatidos accrefcentavaõ ao defabri mento a

execução das iras,e a Santa ponderava de forte

as foas culpas , que faziaõ parecer tibias as du-
ras reprehenfoenscoíB que a calumniavaõ, de-

íafogando a ambição de humilharíè , dizendo

que pafmava de (juc Deos naô fepultafle a-

quelle povo nss profundezas do Inferno por

foffrer huma taõ abominável creacora , que fó

merecia o mais infímo lugar dos condenados.

Quando via dentrO; ou fóra dg caza algu-

ma
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roa infelicidade como pcnfaô, a que na natureza

humana nosíogeiíou a primeira rebelliaõdo

homem , attribuhia o fucceffo a ligeiro açoute

das fuas culpas , lendo mayor torcedor da paci-

ência , ver menos crida efta teftificaçaô , e com

lagrimas dizia : Nm^mm me conhece , e fe (\mrem

enganarfe comigo , proteflo sjue naõ quero concorrer

fara o fen engano ; attrihuam aos meus pcccados os

feus infortuntoSi t certificjfiem-fe que fó eu me couhe*

fo a mim.

Via no clariffimo efpelho das Divinas per-

feiçoens que naõ podem no coração humano

caber os exceffos, com que Deos deve fer ama-

do , e lamentava os poderofos motivos da fua

dor nas mal articuladas vozes dc ardcntiflimos

fufpiros, desfazendo- fe em chuveiroi o brando

vento das infpiraçoens, que recebia. Huma tar-

de, em que o Almoxarife eílava com huma vi-

zita , fe fallou nas relevantes virtudes de Santa

Roía, naõ com tant© filencio, que fe lhe occul-

taffea pratica , e foy o louvor mortal veneno^

que introtíufido pelos ouvidos chegou ao co-

ração em,defaIentos> caindo defmayada ao gol-

pe defta ligeira íetta , como fe fora a ferida da

mais dura lança. Chegava aos pès do Confef-

íor propondo as fuas culpas com tanta confufaõ

de cometellas, que interrompida a confiflTaõ pe-

los embargos da dor , fahia derretido pelos o-

Ihos o coraçaô a impulfos .de vehementcs fuC-

piro$ f 3prdtnt^i^do-le como Reo no reóto tri-

bunal
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bunal da penitencia aquellai qae da graça tinha-

a feu favor muito anticipada a fentença.

Chorou a Magdalcna como horroroío ef-

candalo de huma Cidade , e quiz Roía imitalla»

fendo innocente emblema do Paraiio. Naõ e(*

tiveram tsõ vafias as eftradas da falvaçaõ , fe a

luz do temor alumiara as trevas do peccado ;

mas vivem os mortaes taõ cegos nas efcuras

fbmbras do delicio, como íe naó houvera Juiz

para julgallo , nem Inferno para punillo, fepul-

tandotal vez nas profundidades do (ilencioo

que efcrito no livro da conta , perfevera atè a

fentença da condenação eterna.

Tremia Santa Rofa, trazendo taõ juftifíca-

da a coRÍcieocía,que affirmaõ os feus Confeffo-

res naô acharam em toda a íua vida fuíEciente

matéria , fobrc que cahiffe a abfolviçaõ > e mal

fatísfeira com a pureza de taô ajudadas circunf-

tancias fe accufava todos os dias diante de feu

Patriarca Saô Domingos com muita miudeza,

e lhe pedia perdaõ , e remédio pelas íuas inter-

ceffoens.

Tres anoGs viveu em cafa do Almoxarife,

enaõfó fe humilhava a todos como fubdita,

mas obedecia às eícravas como efcrava , antici-

pando-íe ao mais vih por exercitar o mais aba-

tido ; aiè para beber hum púcaro de agua pedia

liceoça à mulher do Almoxarife de joelhos,en-

tendendo que a vontade própria naõ deve ter

domínio deliberado nem para remir o mais pre-
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cifó I eílendendo efta humilde íugc çaõ na5 íò

aos Senhores da caía j mas aos mais ínfimos

delia*
. , r

Naõ caberlaô rcs dilatados efpaços de

todo hum Mundo os elevados progreíTos^do

abatimento de Santa Rofa, e íeraõ precifa abre»

viallos pornaõ oífendèlof; íò efÉreverei douf

íucccíToS) que illuítrando fua Satttatidacu*

roarao ião diiofa morte. Eílava jà d Santa noi

uliiows alentos > em que as triíles íombras da

mocie aíTuftaó as operaí^oetts da vida ; ttouiee*

lhe a mulher de D. Gonçalo hum càldoi c para

que atè a ultima refpi-ração foíTc obediente ren^

dimento, quizerao vencerlhe a repugnância

de tomallo com o poder do ptcceito j diflcraô*

lhe que mandava D. Gonzalo que o bcbeffe j

foy milagroío o império, porque era Rola de

íugeiqão pcodigio , e fem ter Jà uÍQ dos íenii-

dos o teve para a obediência 5 tomou o caldo

com íubmiííaô > e diíTe ; Diui ao Senhr 0

preceito de quem fhde mandar fe deve ohfervar att

morrer» Naó he maravilha que viva foíTe mi-

lagre, quem depois da morte na Obediência iof

aííombro* r j
Eftava a Santa jà logrando os trianfos da

Gloria , e obedecendo na Terra j como íe ve

no íeguinte cafo. Perdcu-íe na cella da Prio-

refía do Mofleyro de Santa Caiharina de Sem

hua colhèr de prata , e entrou o turto a det-

penar a íuípeiía de íef nelle culpada hua cna-

<>v D
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da. Temerofa a Prelada de qae o juifo , que
íe fez contra a moça, pudefTe íer lemeraria
malícia , e ofFenfa de Deos manifeíla

, pondo
os olhos em huma Imagem de Santa Roía jà
defunta, lhe áxiítl Rafa bem aventurada , en
vos mando dehayxo daquella obediência , éjpte me
facrificao todas a$ minhas ftshditas , façais cjue i^.
pareça a colher , e ta a ache ejuando vier de Fefpe^
ras. Corapeiio nefta hora a fè da Prelada com
a obediência da fubdita , e naô podia deixar de
íer milagrofo o fucceíTo. Voltou de Vefperâ«,
e achou a colhèr íobie a banca

, que tinha na
Cella^

Era Ghrifto Senhor noffo o miíleriozo
livro j csn que Roía aprendia as ajuftadasac*
çoens da íua rida, e íendo efte Senhor obe-
diente ate a mofie

, quis a Santa requintar a
fineza, fendo aiè depois da morte obedien-
te, porque fe viíTe era fua Alma a lamina, em
que íe imprimira o íeu amor

, para que ficaíTc

píeu amor , coma a fua Alma imroortal.

Nao ha na Vida humana Joya de mayoi;
preço, que a fermofura

, quem delia goza , fa2
vaidade de poíTuilla, quem a naô alcançou, li-

iongea-fe de lhe dizerem que a tem , e todos fe

enganaô, porque naô confideraõ que o mais
arriícado he o menos uiil. A fermofura de Ber-
íabé afeou a Alma , de hum homem à medida
docoraçaó dehumDeog. Se Dalila naô fora
íermQÍa

, íriuníaraò o« FiUfthços dos ef-
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forços de Saníaó. Via Roía com a lus da ex-^

periericia o iiífallivcl defta verdade , e nada ef*

limou menos que fer fermoía ; cuidado punhaí

em não o parecer , deftruindo as perfeiçoent

naturais com o mefmo eíludo > que cuftumà
çcníervallas.

Succedeu j eftandoconverfando cõn> hu%
amiga lua , louvarlhe eíla as mãos naô fo dt
branquiflimas , mas de bem feitas , e torneadas;

fobreíTahou-fe com o louvor ^ conheccndolhd
o perigo, c acodiQapreíTada com o remédio,
metendo asmâosem huma pouca de cal vir-

gem, e logrou também os íeus inieníos , que
nao ify ficârao afperas, e feccas,mâs por mais dú
vime dias laõ empoladas, que aiè para veftirfe^

neceífiiava de quem a ajudaffe ; poríe aliviar

da peíada carga da belleza , em que foy eílre-

mâdamente perfeita
, apurou iodo o poder dá

arie , fâzendo-íelhe fenfiveí agradar ao Mun-
do mâis do que padecer por fugirlhe*

Bem aven turada diz o Efpirito S^nto h6
a Alma^ que íempre cftà temeroía j è receando
a rebeldia das próprias paixões trás íempre a-

vifta o mal , que teme, prevenindo o perigo da
comum fragilidade» que nos ame aqa, paraa-
Gautelaríe nos íucceííos , em que íaô mais cer-

tss as quedas, que os triunfos. Uíaua a Saniã
de laõ rigorozos jejans , e laô afperas peniien-^

cias , quechegcfu frequeniemenie a banhar to^

do o coípoem agua fria, enregelada, para qu^
D z o na;
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O nácar de feu cofio trocafle a encendida cor

pela pallídez da morte ; os olhos, que erao cU
irellas daquelle humano Ceo, trazia taõ pifa**

dos, e amortecidos I que eraô mudos pregado-

res dosdezenganos da vida : aílim perfeverou

algum tempo, porém advertindo que taõ pe-*

mtenie afpeâo podia grangearlhe opinidõ de

mortificada , deixando aberta a porta ao inipe-

tuozo vento da vaidade, a que muitas vezes

naõ vai a anticipada coníideraçaõ de que he ar,

que levantão os corruptos vapores da fragili-

dade humana, e que era mayor mal fer volun-

tariamente defvanecida , que cafualmentc fer-

moíâ,recorreu afflíâa ao arrimo da oração,em

que deícançavãoas tribulaçoens da íua AlmQy
e proftrada na prezença da Divina Mageftadc
lhe diíTc rendida , e temeroía : Senh»r , e Deos

men , grangear openiaõ de pinitente com o Mmdoy
hc inthefourar cabtdaes para o Inferno , vos , qne

fois Antor naõfó dagraça.mas da naturez^a^ e vef-

tis como cjuereis ejias animadas caveyras , com que

fe enganam os olhos dos mortaes , faz.ei que men rof^

to naõ divulgue nas cores as de que fe veftem es af^

feílos : porque naÕande taõpatente hum pregoeiro

das morttficaçoens , com que intento remir minhas

grandes culpas^ e fiquem affm mantfeftas as infpira-'

foensf com que a vojfa mifericordta me leva pelo ca'*

minho da penitencia. Oh cafo admirável, e pou-

cas vezes ouvido l Teve efta petição promp-

|iiS|no defpaçho ^ tornando Buía 4 íus natural

fer-

.
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fermòfura , ea que parecia macilemo cada ver,

ião refliiuida à viveza , e perfeição de (eu prN

meyro fcr , que deímeniia bem o rigor de ta5

peniíenie vida , deixando aos que a viaô certos

em que naõ conhecia a côr da mortifícaçaq

quem cioha laõ boas cores.

Ignorava Roía os eftragos do deli£lo*cx-

perimentada íó nos aólos da perfeiçaõjs e quit

Dsos moftrar que os golpes do rigor pMlíàô

melhor aquellediamance. Naô hàre(^cito ,a

que íe naõ airevaô as malícias da ociofidadô

arrojomuiias vezes naícido do mcfmo Inferno

que de atrevidos penfamentos forma mais ordi*

narios os feus laços. Huma íeíla feira da So*

mana Sania eftavaõ na poria da Igreja des.

Domingos huns daquelles curiozos ,
que co(«

tuínâo deíperdiçar o preciozo ihcfouro que

naô podendo recuperarfe , deyxa tantas vezet

perderia ,
gaftando tempo no de que íó o Dei

monio cobra o fcuto, e ao paílar Rofa em com-

panhia de fua mãy lhe dííferaô : Olhay a Beata

que bem fe regalou efia femana^ate que aqHeellas Cêm

res faõ boas tefiemmhas de que alguém lhe a0is

com banquetes^ forem deftas mortificafoen cofiumai

ufar as Beatas. Seniio fua mãy O temerário da

ouladia mas eftimou afilha o abatido da opi*.

piaõ, e com alegria rendeu ao Ceo as gtíâça$

pelo mao conceito , que delia fazia o Mundo
dizendo a feu Amado: Bendito feiaiSfmeu Deus

queiÀ mcufimblant^ nai he memifuçm des Jei
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dos (]Ht pajfam na tHinha Alma ; agora fim^ cjueas

minhas cores naõferaõ pregoeiras da pequena fatif"

fafaòy^ne vos don pelas minhas culpas.

Que difFerenic das aeçc^ns dos juftcshe

ó juiío dos peccadores ! Tinha a Santa jejua-

do a paõ ,e agua toda a Quareíma
, epaffadoa

Semana Santa íem âlimcnto algum mais que
pio de dotes I esgua de lagrimas com outras

taõ rigorofas cxccuçocns , que merecendo no
Ceo o titulo de mulher fcrte, o Mundo lhe deu
p de hipócrita regalada. Temam cs homens o
itial qtíe acertaõ quando julgaõ ,e naó íeraô de
Dcoi julgados; que a JuíliçaDivjna,comonâ5
padece enganof, naõ pôde errar nas íentenças.

Do mefmo acordo , que tomou em occul-

lar os feus Santcs exercícios , uíou com os

Confeitores , naõ declarando quanto de Dcos
era favorecida , fc naô quando o preceito fazia

violência â vontade , fendo feu filencio èú de-

pofitario do» inayores , e mais paínio:^cs fàvo-

res j com que aapremíoti a liberal Mão do Air
tiflimo* Hum Religipzo eípiritual movido de

particular dcvct^ao , e do GÒnceito , que fazi^

da ferva de Deo€> dezejava íaber cs efFenos que
obrava a Omnipotência naquella ditoía Alma,

ç naô Ihé valepdç) induflrias para alcançar no-
tiçiâs^r fe fiou paraconfeguillas da amoridade,
que tinha febre o Gonfeííbr da Santa que era
íeu lubdita , e lhe mandou inquiriíTe delia as

Ifífis panicularí^s mercef^com que a enriquecia
' \ " ' " o CcQ
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o Cco. Conhecia o Confeffor íer difficultcía a

empreza, porque jà a experiência lhe tinha en^,

finado em outras occafioens efte dezengano :

mas obrigado do Superior buícou caminho de

fazerlhe algumas perguntas com a poflivel cau-

tella, de que foy «ao mal íati^feiío, que conhe-

cido por Rofâ o intento, lheueueíla mifterioía

refpoíla : Saiha V. Pàternídade que defde minha

primeira tdade hatí às fortas da Divwa MiferU

cordia cem a petifao de qne os fegredos da minhA

Alma naâ pajfaíJem àhnmana noticia , e dquelU

Deosf a qmm a entreguehme deu piedozj> defpacho ;

UJla qm elle fi faéa a que obra em meti efpirito,

[em que qfmrao as creaturas privarme do beneficio^

que me fez. o Creudor ; tratemos, meu PadreMfer"

vtllo , fem que nos importe como os outros o fervem^

Para tão inviolável íegredo concorreu também

Maria SantiíBma que conhecendo a purainten-

çaô defua íerva, a coroou com efte fucceflb.

Eftava ouvindo Miffa na Capella do Rc^^

íario , e lembrou-íedeixàra hum agudo cilicio

em pane aonde por elle feria manifefto o rigor

Ja fua penitencia , e afflifla de ver que o def-

cuido podia quebrar as chaves, que tanto zela*

va o íeu cuydado , recorreu a íua commua Va-

ledora ,
pedindolhe efcondeífe o inftrumcntp;

porque fe nâo revelaffe a mortificação ; a caba-

do o exerrcicio das íuas craçoens voltou a ca*

ía, e achou o cilicio em tão pcculto lugar , que

do mai« curiozo exame não podia lei tifto*

^ 64 ^ Qí*?
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Que mqito ach^iíTe favor a humildada dc Rofa
na que fendo Rainha dos Anjos ^ (ç inuiiiloa
por efçr^va.

CAPITULO VII,

efireitojejHm » qne a Sama obfert/^va.

MAl acreditàra a Mageftade de Deos os

poderes da fua Omnipoiençia , íç não
íouhera fa2;er invencível a rneíma fraqueza,

gloriando-ícdc ver no iheatro do Mundo a lo^

kraneia, com que huma dehil mulher comba-
tida dos rigores da mais aípcra penjiencia , le-

vantava irofcosaofofrimemo com os çifjrços

da graça* Excede as valentias dos Hilarioens
o que faberaosdo j jum de Rofa ; ainda envolr

lá nas primeyras mantilhas , e fem deliberação

própria para as naturaes aççoens a tinha para

privar íeugofto de todo q alimento queordi-
nariamenie proçurâo os poucos annos negado^^

fe ate depois de mais creeida a aver de provar

nenhum género dç fruta; era admiração em íua

mãy ver quando alcancjava algum ferrnoío po-

tt\Oy buícar logq a queni o dar, rebuçando o ía-

crifiçiQ da abílifiençia coma fatiifa<|ão da libe*!»

talidade,

He o atnor engenhozo aniffce para lavrar

osextremos, em que melhor deíafoga a fua fi^

neza , ç nefte Divino fogo fe apuravaõ as tra-

gas de taõ^giganiadaf nioriificaçoensi que pa-

iccc
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fcce naceraõ com a vida para finalizarem com

a moiic. Na idade de íeis annos jejuava Rofa

quarias, íeftas , e Sabbados a pão, e agua , íem

que o eftreyco dcfta abílinencia admittiflc

paufa, íc não obrigada do Medico, a quem pà*

receu evidente perigo tanto exceíTo pelo eílra-^

go ,
que jà experimentava nafaude -, chegada

aos quinze annos , em que yX naô cabiaó na

ambiio do íeu corarão as chammas de (eu abra-

sado a mor, cm mais arrebatados voòs começa-

rão a paílar da esfera de poíBveis.

Fe?^ voiò de defTabocear o gofto por de*

íafogo do exceflbje não comer carne em toda a

vida , íc não obrigada de íuperior preceyto ,

moílrando as filagratias de íeu engenho nas

pcciiUas exeçuçoens de taõ ngorofas empre-

gai, de que fua mãy naõ teve em muitos annos

noticias, ainda pondo todo o cuydado para al-

cançallas ; muitas vezes íuccedeu convidala

para jantar algumas amigas , a que o refpcitii

naô permiitia defculpas ; mas pagava em

dores o que coníervava em cortefias , e obriga-

da dp preceito de íua mãy, evitando as fingu-

laridades nò alimento, uíava do que eracom-

mum para todos , a que íe íeguia o lançallo do

eílomago çomo veneno, ou padecer de mortais

deímayos o perigo.

He Deos verdadeira fortaleza , e naõ po-

dem faltar os alentos aquém íe vale das feus

amiliog. Nas conqulílas mais díSicuItofas íe

pro-
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promeiiia S. Paub 09 iriunfos ajudado doa
Divinos poderei , c fc o que tantos annos de-

zembainhou a efpada como Santo porque leva-

va a Deoscom figo, como naõ venceria com as

armas da penitencia a que defde o bercjo fe via

favorecida dos esforços da graça f Ainda nas

fTíayOres enfermidades naô depunha as morti-

fícaçoens , e quando a doeria fe aggravava , c

os Médicos a obriga vaõ o comer carne , era a

obediência mortal Fimptoma , recaindo no ulti-

f!*o parociímo atè lhe permittirem a coíluroa-

da abftinenycia.

Já o repetido das experiências linha de

acordò os Médicos para nao inflarem em ap-

plicar o dano por remédio, mas, como a fcien-

ciâ dos homens naô alcança os fegredos de

Decs, eílando a S^nta em huma occafiaô, quafi

perdidos os alentos , com fortiífimos acciden-

tes, e grandes dores, vendo-a laô ffaca,ihe qui-

zeraò dar huns boccados de gallinha , para re-

mir os mortaes deímay oí, a que eílava rendida

a vida , e foy ifto abrir a porta aos eníayos da

inone, que lhe efperavaô por inílanies , ede

que mifteriofamente livrou pela reíoluçaô de

lhe darem hum fò boccado de pão molhado

em agua ,
deyxandoa no ufo dcfte alimento

que guizava a mortificação para regalar o gof-

to , e em que cobrava forças a íaude para mais

as empregar na penitencia.
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reriftir a taõ manifertoiB prodigios era negar a fè

o que dfvia confeçar a íugeyçao, e naô deve a

homem argumencar com Deu8 quando o mel-

tno Deos difíe qve mo íó do pão vive o ho-

mem. A repiíiçao defles íucceíTos alentàraô o

afíuftado animo de Roía , para com refoluta li-

berdade fiar a fúa íaude da fua penitencia, e

pedir que , fc a queriac ver íaã , naô alteraíieitl

o fcu jejum ; por quanto efta era a vontade da^

quelle Senhor , a quçm ie fugeiíaô todas as

leis da Medicina governando como poderozo

íem dependência dó eftudo , nem do natural.

Tinha a Santa Pónzella alcançado particular

luz, em que feítie moílrou que Chrifto Senhor

noflo íe qu4^xava de naô deyxarem a vida

derta íua Efpofâ íô por conta doíeuamGr,pcr'-

que ellc como Sabedoria infinita íabia aièonde

chegavaõ as fuas forças , e queria a dcixaffem

nos braços da fua amante Providencia , affim

como elle por ella fe puzera nos da Cruz.

Aleniada afè caminhou taõ fegura ,
que

íem admítiir mais alentos eraô os pafTos voos,

c rigores o defcanço. Dos eípinhos da tribu-

laçíô íe tefíem as coroas do Juílo, e ate o meí-

mo Deos foy deftas flores coroado , íe a íua fa-^

bi icada no pretório peloodio, a de Roía naô

menos penoía pelo amor de fua mãy , que no-

vamente alterada , vendo a filha macilenta fiou

cutra vez de dczentoados queixumes , c a que

chama temeridades o amor próprio, e veyo Ro-
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ía a pariido , que comeria na meza por evitar

comendas, pcrèm que lhe deyxaffem determi-

nar o alimento , emque achava melhor labor o
íeu goílo. Aceito o partido , e certa íua mãy
de que íe lograra affim o íeu intento, por

que na fua preze nça nao feria ojejumtaõ
rigorczo , dezafogou os temores do mal ,

que
lemia na filha, eeíla íe fuy contratar com afua
mais cftimada

,
quanto mais agreíle efcrava,

que lhe havia de guizar humas hervas lem íal,

nem mais tempero ^ que huns poucos
de bagos de paíTas, cuida vaó os da família que
ella íe faboreava no efcolhido prato , porque
ignoravaô íerem taõ amargoías as hervas , co-

mo efçolhidas pela que íò achava doçura no fel

da penitencia, e para que lhe nãofahaíTem , as

plantou com cuidado na íua horta, di?:endo

Iheenfmàraó eraõ para ella medicinaes.

He eíla planta a que no noíío clima chama*

mos flur dos mar tinos , de que a Amer ica hc

abundantiífima , lócom a diíFerença de ter nas

folhas humas manchas como pintas de fanguej

defte^ royfterioíos emblemas fe compunha o

prato, que melhor brindava o appetite, achan-

do nellas o goílo fel^e deíperiador a memoria,

que como a Paixaò do íeu amado Jefusera ali-

mento da Alma, quiz que também ofoíTeda

vida, porque em toda a vidafoy a Paixão

deGhrifto o íeu alimento, tomando Roía tan-

to a fi a recompenía dos extremos ^ com que
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Deoíreroio o cativeiro dopcccado, comoíéi

fora íò ella culpada íia ingratidaô do homem,

e pata que ao veneno daqoelle primeiro boca-

do, que nos deshcrdou do Paraiío,fe applicafle

a triaga ,
guardava na mefma horta hum vaio

de fel diftillado das mais amargas hervas , de

que nos dia$ , que nao eraó de Communhaò,

toçnava huns tragoj, e na íefta feira era mayor

a porçaôda bebida, porque era mais doloroía

a lembrança ; o que revelado por Mariana noi

deu para o exemplo efta noticia, e a de que em

todo o dia ufava das mefmas folhas,iraíeadua$

naboccacomo paílílhas.

Deve-íc queftumar, fe , íendo efte o co-

mer, podia chamarríe rooriificaçaô o jejum , o

qual era tãoindifpenfavel, que vivia Roía de

jejuar , como os outros de comer , e paraeftà

continuada abftmencia tinha repartido o annc:

defdca Exahaçaô da Cr^z ate a Paícoa da Re-

fureiçaô (jejum da Religião Dominica )
paf-

íava todo o dia íem género algam deíuílcmo,

tomando lò à noite huti^ pequeno de pão com

huns golpes de agua , e em alguns dias as íuas

appeiecidas hervas; na Qaareíma íe cftieitava

tanto mais o rigor, que eè toda ella o íeu úni-

co álimenio eraô Imco pevides de laranja , e

hum trago do referido fel : no mais leoipo gaf^

tava de pão huma pn ção ião limitada ,
que

era banquete de oy to dias o que mal podia íi^

tisfazer a ncceífidade de tá4m ico
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P evina-fe a admiração para mais pafmò-
ía façanha

, que fe naõ encerraó aqui as mara-
vilhai da Mão de Deos.Notou-íe queeíla pro*
digiofa mulher paílou os fincoenta dias

, que
vaó da Refureiçaô até o Eípirico Sanio com
hum íò pão muy pequeno , e hum púcaro de
?goa

, refrigerando o lormenio da fede com a
íede demayor lormento \ outro anno venceu
CS mefmos fmcoenia dias fero beber nem huir.a

pinga de agoa. Recorra ao immenío poder de
Dcos quem achar difficil tanca abftincncia, ení
as debilitadas forças de huma creatura , e naõ
lhe ficará duvidofa , fe confiderar cíFeiío da
Omnipotência o íeu impulfo.

As mais das femsnas fe fechava na quinta
feira em ofeu oratório perriftindoaièo Sabba-
do fem comer , íem beber , e íem dormir hum
(ò inflante , nem mover o corpo , períeverando
no meXmo lugar taó immovel , como quem li-

nha fem domínio as naturaes acçoens. Poífui-

da a Alma dos fervores do eípiruo, com as Ef^
pecies Sacramencaes cobrava cal esforço

, que
alentado ocoraçiõ nas unicena do amor apoí-

lava refiílencias com ^ immortalidade, palian-

do os tecoios de humaníi na perfeverança da
Riartificaçáõ^eíii que coniava dès dias íem mais

que o Paltj da Alma, e ta5 faiií?fey ta fe achaí^a

a vaniade nas doçuras da fineza
, que era quei-

xm\z coiíira a apreíTada çarreyra do tempo
chegar lerma ap padecer.

No
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No mais ardente do Veraõíe negava ao

rcFrigerio de beber agua , c quando o fazia era

quenie , porque nem efte deíafugo tiveíTe

o voluntário íacrificio, a que íe entregava, e fc

lhe reparavaõ na mortificação , dizia que uíava

daquella traça para vencer o fono. Em alguas

occafioens , em que a adi vidade dos tormentos

quafi debilitavam as forças com mortaes dei-

mayos , chegava a bocca ao Lado de Chrifto,

bebendo na perenne fonte da fua Miíericor*

dia, o íuaviífimo alento, em que cobrava eifor-

ços paramayores empreías. Se^ao golpe de

huma lança refpondeu ocoraçiô de Chriflo

com finezas , que muito que ao toque das fine-

zas íeja milagre atepofta: Aprenda no amor

de Deos, e dezengane-íc o coração do homem,

que íó Deos paga o amor com o Coração, dan-

do aos deímayos da penitencia todas as foiças

dagraça«

C A P I T O L O .
VII.

Dos rigores, com qaç a Santa ajfii-gia feu corpo

4

'

P Ouca eílimaçaô faz do importante cabedal

das virtudes quem feíatisfaz da mediania;

ai inípiraçoens de Deos íaô efficezes, e quem

para executôllas não dà voos, íe atcifca a de-

bandar os paífos. Ao primeiro avifodoAnja

poz S. jOSffPH era execuc^ a jornada para o

Kgypi<J, que às voze?| coín que Deos chama
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hade fer repolla a obediência , porque naõ íe*

jaruinaadillaçaõ.

X Para exemplar da penitencia cfeoU a po«

derofa Mâo de Deos o fervorozo Eípiriiodc

Santa Rofa , e à luz do Divino impulío acodia

tacprompta, que nunca a achou o maisdif-

ficuitozoreroifa para cxecutallo,fendo efta ver-

dade mais para ponderada nas admiraçoens

jflue nas vozes. Naõ era imitavel o continuo

iiorcedor,com que atormentava os impeios do

timor próprio, tratando íeu atenuado corpo

dom lai rigor de eiortificaçoens, que naõ havia

nielle pariedeíoccupada deciliçios, ecadeas,

pi rendendo com íeus duros ferros asdelibera-

^oens do Inferno quem íegurava o Ceonos def-

píerdiços do íeu fangue.

I

Mal defafogados os fervorofos exceíTos

cíle feuamor com as ordinárias difciplinas com-

{wz outras de duas cadeas de fírro,e com eftas

iá imitação de íeu Padre S. Domingos domava

todas as noites as rebeldias da carne ainda ten*

do-a taô fugeita âsleys da razão, ficando o pa-

vimento, e paredes daCafo por leftemanhas

da crueldade do íeu caftiga , e íoy neceíTario o

moderafle o Confeffor com preceytos para

que as debilidades da naiurezi íenaorendef-

íem a taõ rígidas execuçoens. Com eftas vivas

correntes intentava prender as Mãos dofu-

premo Juiz, para que íentenciaíTe com piedade

as culpas,! com que íeíuppunha merecedora

dai eternas penas* Ti-
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Tinha repartidos os cruentos íacrificioa

de feu corpo pelas neceflídades da Igreja , pe-

las manchas de íeus peccados , e pelos perigos

de todo o po¥0, fiando da inclemência de que

uíavacomfigo, alcançar miícricordia para to-

dos.

Vendo a Cidade deLima ameaçada do rt-

gorozo açouie^tje merecem os peccados pú-

blicos , amiudou tanto em fi os golpes, que fe

íufpendeo a efpada para evitar a ferida. Coni

as Almas do Purgatório era tanta a fua compai-

xão, que parecia intentar com os rios de fea

íangue apagar aschammas daquelle incêndio.

O meímo fazia pelos que eftavam no ultimo

Brtigo da morte, de que depende a felicidade da

eterna vida; tomava íobre fi afatisfcçiõ de

DeosoíFendido, querendo foíTe próprio o pre-

ço, fendo alheyos os deliflos , e comprando á

converíaò dos peccadores licufla naô fó de

continuas lagrimas mas de inceffante^s inun-

daçoens de íangue , fem haver para taõ quoti*

diano tormento, dia de ferias a leu corpo , car-

regando o golpe do rigor aonde via final de

mais dolorido eftrago ; e fendo defperiador da

íua compaixão o dano do Próximo, era rigoro-

fiífimo verdugo no próprio martyrio, parecen-

dolhc qo limitado ^er de creaiura em laiisfazej^

a omiííaó dos homens afpira^a a íemelhança^

como mefmo Filho de Deos, que efgoiQU íuírf

íacratiífimas Vcas por franqaeac ags pecca-

£ dorèi
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dores as porias do Paraifo.

Q^iis o feu confeíTcr reprimir taô terrií
beis ôíperezas , cemendo locaífe os pontos
temei aria o que já parecia paíTar da humana re*
íjftencia , e foraõ íôes os extremos de íentida,

que oi lolyçus , c inceífanies lagrimas alcançà-^

raõ moderar o Confeííor a piedade, deixando
dias ao rigor^ deu-Ihe licença para que em tres

dias lomaíTe f;nco mil açoutes, fazendo^ San-^

la penitente eíla mifterioía peiiçaô cm memo-
ria dos que íeu amadojelgs íofreu pela redemp-
çaôdo género humanoj alcançada a licença,era

mais cullozo o medo de exceder o numero,que
de fofres a dor dos golpes. Pela meíma direc-

ção uocoú as cadeas em diíciplinas de torcidas^

cordas , mas fuppria a violência do braço a

brôndura do inflrumento. Naô ha lograr cau-

telas com cusiofidade» domefticas. BuJcava á

Santa os írlencids da noite para os deíafogos dc

íeu namorado coração
5 porque os íoubeirefò

quem em iodo o lugar os tinha prezenies : po-

rem a família da caía , aquém íe naô encobce
liem V oiaisoccuito , iodas as noyies era eípia

%?igilanie dai fuas acçoens , ou por dezejo de
fsbelas , GI2 por devoção de imicslasj hunia

noite teve tão grandemedo
j
que o poderá crer

câftigó , íe$ occypado do pavor o diiculío^ na5
cerrara as porias a toda a confideraçaô.

JPrèga va naqyelk tempo na Cidade de Li-

ma p Padre Meílíê Kr. pranciíco Solano, luí-.

-
" ^ ice
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ne da Religião Seráfica , e Varão infigne em
todas as vinudesj as quacs acreditava com evi-

dentes rnilagres, approvados jà pela Santidade

do Papa Benedido XIll. na Canonização do
ipeímo Sanio ; cm hum Sermão , em que foy

a doutrina menos perceptível do povo, íe alte-

rou a Cidade com implacável motim, perfuadi-»

da a que com dom de profecia vaticinava que a

terra fe havia de foverier dentro de poucos dias;

c fendo o que devia convencia moúvo de alte»

rala, cada peíToa, qual outro Datan ^ e Abirori,

íeíuppunha tragada das entranhas do abifmo,

fem que o íufto avivaííe a contrição , íe não o

enleyo. Sentida Santa Roía dos defcaminhos^

em que perigava a fama do pregador, e íe alte-

rava o focego da Republica , íe tratou com tão

deshumana impredadc , e enternecidos íuípi*

ri^s, pedindo a Deos a paz do povc que parecia

fundir íe] a caía aos golpes dos açoutes, edè
que confuíos algutis dos que a cjprdtavaõ com
liíais curiofidade,qae compuncç ô, fugiram aí**

íuílados,e íe emendaram contríélos*

Quatro annos íó contava de idade quan-

do (em conhecer os inllromentos entregava fua

innocencia aos martirios,valcndo-íe depefadas

pedras, de que peja íuaeftimada efcra v^a man-

dava carregar léus lenrinhos hombroi , naõ

podendo uíar das próprias forças
,
porque

eraõ mais vakniei qye os annos os íiSf.pylÍ03

da íua fineza?

E ^ AI^
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Algumas vezes fuccedeu ndõ achar a du^

ta carga , e bufcar a grande cufto de trabalho

algum pefado madeiro, para o que íe valia com
induftria da mefma efcraya ,

pcríeverandolar-

guiífimo tempo em oreçaô por feguir com a íua

cruz a Chriflo Senhor ncíTo no doloroíocami-

lihodo Calvário , e como o pezo era mais que

as forças, ficou muitas vezes vencida , caindo

coro o madeiro cm terra , fendo para leus ter-

rifllmos afFeflos doce deíafogo a ícmelhança

do trabalho, que continuava fervoroía no mais

retirado da íua horta , fem que íoffe obílaculo

nem ó efcuro da noite,ncni o defabrido do tem-

po ao abrazado incêndio da íua devcçaõ que

exercitava defcalça , e taõ alienados os íen-

lidosjcomo doloroíos os fentimentos.

Obrigada a depor as cadeas porque não

foíTem taô cruentas as diíciplinas interpreioa

a favor da mortificação a ordem do ConfefTor,

c deixando de eçoutarfe com ellas por obede»

cer,as cingio no corpo por mais fe atormeotâr,e

fechando-as com hum cadeado, lançou a cha^^e

cnde,perdida a efperança de cobrala,viaô ficaíTe

ftdempçaô ao que padecia. A gala da virtude

he occuliala. Quero entrega as boas obras às

luzes do tpplauío, quer íer Borbokia^, que ao

menor fopro da vangloria , íe converte em cin-

zas para o dezengano.

Naó fiava Roía nem da íua íecretaria cU

la hpríorofa penitencia • fcndo o cuidado de
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occuliala ,
quem dava valor de ouro à cadea de

ferro, que cingia, e Deos ,
que do abatimento

de quem o ferve lavra a coroa , com que o exal-

ta , difpoz que huma noite ,
compadecido da

deshumanidade, com que fecalíigava a raefma

innocencia, opprimiíTem aquelle delicado cor-

po buas dores taó vehementes , que nem o ufo

da fua paciência aseílreitaíTe no dilatado cam-

po do feu íofrimento. Conheceu íe originavãci

de edat a cadea taõ entranhada na carne , que

chegava a tocar os oíTos, e torcer os nervos

;

porem não podia afrouxala , nem tinha chave

para abrila. Os doloroíos gemidos defperià-

raó Mariana , e fufpenfa de ver laõeftranho

martirio, apurou as forças para o remédio , mat

dezenganada da refiftencia do cadeado íere-

íolveu a buícar para quebrallo híia pedra. A'

mayor anfia daaffli£la Rofa era temer que
ticcrdafle a mãyi e publico o exceíTo da morii-

ficaçaõ , lhe embaraçaíTem os futuros exercí-

cios; recorreu à Oração, que como abre as por-

tas do Ceo, nâo lhe refjflem os bronzes ; os ef-

fotços da Fè nunca deixaô falliveis as efperan-

qas, invocou o poder^ € alcançou a vitioría, e

quando chegou a efcrava , ouvio eftalar a fe-

chadura, e íoliarfc o cadeado, porém não a ca-

dea , que para tiralla foy com muita perda da
íangue , c muita parte da carne. Socegàraõ as

dores , mas ficoulhe a pena de ver revelado o
fegrcdo^ que guatdava cuidadofai conhecendo
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que âeftradareal da vinude , he negai la àòi

olhos do Mundo. Verdade he que naô podém
cftar ccultas as labaredas do amor , íem que fe

vejjõas faifcaf,porèin feja Deus quem as publi-

que para a edificíqaô , e não a vaidade para a

ruína. PaíTcua noiíe nas opprefloens de lanto

trabalho , eem amanhecendo íe entregou ião

Vôleroía aos íeus coftuniados exerciciog, cotnq

íe foraó deícarço asaniecedcncias.

O gcílo de padecer a períuadia que efta-p

v$õ congluiinadas aií fendeis, eiornouacin?

pir as meímas cadeas , de que lendo noticia o
CcnfeíTor , lhe mandou com ordem expreffa

lhas remetteíTe aífim como eftavaó, não teve a

repugnância íagrado, a que acolherfe , e foy a

cbediencia mais cruel que o cilicio. Tirou as

cadeas, eenvolias em homa toalha as deu aO

portador , que dezejrzo de faber o que levava^

achou guar necido com Rubis de mais alto pre-

goo groíTeiro ferro. I

Muitos annos depois exhalavaõ aromas aq

olfâ6lo,e milagres i experiência : algurs anéis

íe lavrarão delias depois da morte da Sániacooi

que na fé dos dcvotoi fe viraò pfudigios.

Malíaii^fcyios os abrazados iotpulfos

do íeu amor com a tenacidade defta peniiençia,

e vendo Rôía que ainda aosbrsços fe eftende-p

raô nos da Crus as dores de Chrifto Senhor

noffo, íe cria ingrata a eíta fineza ,
negando os
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.durae , que tudo o que naó era efljtem extáti-

cos, íe lhe fazia intolerável. Trabalhava a h^t-

niilde, e lômerola Santa por occuUar efles t%'

Gcffos, iBas nval-logrou ás traças no precifo das

dependências fendo forçpzo que Mariana íou-

beíTe as feridas , que a» ligaduras lhe abriraõ,

c as que em todo ofeucorpo muliiplicavao tão

ligorozo3 golpes,para acodir a vedatlhes oían-

guc com huns pôs, de que wfava, por evitar nas

jçhagai mayor perigo*

Ordinarianiente quer Deos que feocul-

temasfuas infpiraçoens
,
porque fe dilatem no

.ícgredí>; porèm nao deve da qui inferirfe que

naó quererá que alguma vez fe publiquem

:

porque asexcelleQGÍa« , com que aDivina gra-

ça adorna huma Alma , lal-vtz íuccede nâmd-

-çarem a muitas.

. Eíiipenhava a Santa Donzelkxom per-

jfuaíoens a ÍU3 efcrava
, para que naõ revel!âíTí2

o que lhe fiava a neceffidade de fuccorro , e í6

. pa confiança do fegredo,e com a occafiaõ da cu*

ra íoube nâo paravao aqui os rigores que

fipom figo ufava. No peito trafiá cooíinua^iíêaíe

íhum molho de oriigas,e em todo o corpo aper»

íiadof ramos de abrolhos , porque entre eípi-

nhosnafçç a Rofa , e retrata-íeo lirio enire o«

.cípinhos. Deíle género de mortificação fe va«

Jeuem quanto aialca de cabedais Ihet^aô per»

4niitio comprar cilicios
,
qyecomo naõ iguala*

?! E9^? dezêjos, çraoprecifo da

:r^'Z fi" 4 neceí-
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receífidade , aguda lança para o íofrimentol

Faz Dcos tanta eftima do cotação humano,que
por lograrlhe huma fineza obra hum milagre*

Huma peflba Religioía por particular

impulfo deu à Santa Donzélia hum cilicioi en-
tendendo que a mayor lifonja para obrigala

havia de fer naô oque deleyia, fenaõoquc
martiriza ; era elle tecido de afperifliipas fedas,

c tomava deíde o pefcoço ate abaixo do joelho,

eom mangas do meímo^ e raõ pefado, que íôef-

fe Hercules de mortiScaçocns de fi própria com
o8 esforç )s do amor para o combate da tribula-

ção ufaria de tal faya de malha, e podendo def*

mayar com a vifta , íc entregou ao feu uío

muito goílofa .* mas , como a ambição de pa-

decer paíTava aonde fó a graça chega , achou
Roía que era regalo o que bufcavâ peníiencia»

e matizou a gala com humas miudiífimas agu*

Ihas^que de (eu corpo tiravão íiniffimos efmal*

icsj fem que em muitos annns defpiííe adorno,

que defendendo dos perigos , dava da Vittoria

muy certas eíperanças.

Diz Santo Thomàs de Villa nova que a
frafe dos amantes he barbara para quem não
ama. Quem vir as delicadezas de huma tenra

flor apoíiar refiftencias de invenci vcl, conde-

nará a temeridade como falta de ccMiftderação.

Porem he porque ignorâo que emprezas gran-

des não cabem no valor humano fem as valen*

lias do poder Divino, Amava Roía • e podit
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Dcoe , e neftes dous pomos íe firmava toda a

fabrica derte elevado edificio , em que períevc-

rou conftame aiè adoecer com vómitos de

íancoe , e por preceito do Confeffot mudou de

cilicio oaõ menos cuftozo, aittda queinenos

nocivo. Fez huraa camifa dc groffeiro lacco,

taó aípero ao uío,quc o eftranhava o taao,ain-

dacoftumado ataòaaivas dores; e para que

íe naó viíle, lhe poz de linho as extremidades,

que naó era muito foíTc a fineza remate ,
dos

extremos da penitencia.

Com o pelo da nova gala íe anfiava tanto

adebilidadeje-íeíi delicado, e enfraquecido

corpo, quéxuberta a cada paffo de frios fuotes,

lhe parecia andar veftida mais de chumbo, que

dc pannoimas, como era mayor o pendor de íe

julgar peccadora, do que a dor de fe ver morti-

ficada, fazia o íentimenio das culpas ligeiro to-

do o íentimento. Queixavão-fe os pès de que

padeceíTem os de Chrifto o rigor dos cravos

fem que a elles chegaílem as mefmas dores , e

fazendo-fe cargo defta omiffaô inventou novo

modo de remilla.

Coílumava fua máy algum dia na femâna

cofer páo para a fua família, e quando o forno,

eftava mais ardente, paíTeava Roía defcalça pe-^

lo ie£lodclle, dandolhea afillvidade das cham-

mas bem que merecer no valor de as foporcar;e

porque também o Efpirito padeceíTe ,
defcie

çoin a confideraçáo do ardente fogo , a que ía
- -

entre-



^ 74 Hidorià panegynca da prodigiúfa vida
entregava voluntariamente, a meditar o que ciii

tiernag labaredas arde fem efperança de que fe
termine

, e julgando-íe pelas fuas culpas mere-
cedora daquella infernal morada, aonde o ri-

gor da Divirra [uftiça, cerra as portas à miferi-
cordia

, perdidos os alentos da vida, fc deyxa-
va ficar do fufto com apparencias de morta ,
chorando a infelicidade de tantas Alm^s , que
remidas de taõ íiranno cativeiro mal-lograõ o
infinito preço do íeu refgate : e parece ndolhe
íó dignas de tal caftigo as íuas ingratidoens, íe
kflímava de ver^ padeciaô o tormento, tendo
fido menos ^ ella defagradecidas ao beneficio»

Taô abior ta vivia fiia AJma nas coniem-
plaçoens da Eternidade, que defcuidaríedo
terreno era todo o emprego do feu cuidado,
recebendo na fuavidadede Divinos favores do*
brados prémios por limitados íacriíícios. Naõ
tinhão os íeus peníamenios ufo, que não foíTe
para Deos amantiffimo culto, e efte Senhor , a
quem as liberalidades não podem enfraquecer
os iheíoqros, premiava como poderozo o que
Roía oíFerecia como limitada creatura. Hum
évà , em que Deos pareceu exceder fe no que
permiítia, arrebatada a Santa na dt çura de tan*
ta mifcricordia , e lemeroía de que as imprcf-
íoens da Alma fe pariicipaííem ao corpo ,

imitando ao grande Gregorio Lopes , pçdio a
Deos a fubiiliífima divifaõ da parte íijpe-

fior à i^nfiriorj poíquc naq íe commuijicaucai
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ao corpo as ekiPaçvés do Eíçiriio, e engolfada

DO dildaado mar de tanias fineza» , dizia a íeu

amado Jcías : Senhar meu, e umco Bem, como fiats

das limitadas forcas de meu coração vencer conft^n^

teasaãivtdades^detanta amorvoffo > Suffendeiy

Senhor o repetido dos vcffcs favores y e dejxai qm

nefta indaos conquifie corn a pemtencia,para que na

outra os cobre da vofa piedade ; nao conjtdere eu n9

vojjo carinho , taõ efqmada a memoria das minhas

^ulpaSi qm chegue a defcmdarfe o meu corpo da fa-

tisjafao delias : hafle , mm Deos que a minha AU
ma t que nas vojfas Mãos teve mais nobre fett goz.e^

dos thefiuros^ que franquea a vojfa clemência ^ e nao

queirais que avilez^a da terra fe difpenfe o mefms

frtvtlegio y muitas graças vos dem os Efpintos ^tf?»-

dventurados. pots kluz. dos vofos benefícios me ficaS

wanifeflas as minhas ingratidoem. Neílei íuavif-

fimus cilloq^ios abrazados íeus afeéloí, ador;

ç vão asaíperezaf , o bom logro das confola»

^uens, ícniíndo de fi ião baixarnenie , que ain^

da o meímo padecer lhe pareci^ fobrado pre^

mio a ião curio meifeçimenro.

C k ? \ TV 1. 0 VVIU
Va rigorofa Coroa » que atravejfou a Cabeça dá

Santa.

RAro, porem fermozo eípe£laculo hem
iheairo do Mundo ver amoriecidos of

çandçres dae^ucenf | com os agudas ^ípií^hos
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da mais rigida penitencia; huma Álma, a queii

não manchou a fombra da culpa a brilhante ef»

foia da graça coroar com os rubis do íeu fangue

a pureza dos íeus peníamcnios, paímem os dif«

curiós aonde fó pòdem íer voz os aíTombros:

fvão fe gloriem os Mariyres de verfe laureados

com a coroa do mariyrio,que lhes lavrou a cira-

nia , que aqui temos a Santa Roía coroada de

efpinho« pelas mãos do amor. EAava na fua

caía huma devotifima Imagem ,
que com muda

Rhecorica reprcfentava o dolorozo Paflodo

Eç€€ Homo^ nefta recordação íe inflammava tan-

to feu Efpirito,q[ como íe fora única caufa das

affliçaens do íeu Amado,fc envergonhava,ven-

do-íe mimofa porçiõ de huma cabeça ferida

;

animofa como amante, e enternecida de fe crer

culpada determinou femelhanças no padecer,

lavrando de eftanho huma coroa coro taó agu-

das poritas, que retratavão o fino dos íeus pen-

famentos, e dcíla fe adornou , ficando no altar

do íacrificio vi£timade íanguc coroada.

Na5 ha no amor de Deos mediania^ e quem

fe comenta com o que pôde , moílra bem que

naõ ama quanto devp. Sentida Santa Roía de

não paíTar a mayores progreíTos à vifta de tão

dolorofos extremos lavrou outra Coroa de íet-

lenia e dous cravos tão penetrantes ,
que atè

ò movimento dos olhos lhe ficava penofiífimo,

com efta períeverou dcs annos , c íô a depoz

quando lhe faltou a vida , porque em toda ella
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foíTe a dor mcrccimenio que fò fazia àcs O-
Ibos de Chriílo , c para que aos do Mundo fc

não revela fle, corlando todo o cabello, que po»

dia aos efpinho* fer eícudo , deinou fòcrecido

cque voltando íobrc a cabeça , era aofegre-

doreíguardo, que nao revelavão os lufpiros,

ainda pedindo a dor defafogos. Era efla tão

penctran!e,que a mefma rcípireçaõ, que podia

ícr remédio, era iormento,entranhando-íe mais

os efpinhos a qualquer movimento dos nervos.

Aiè a» palavras avivavâo a$ dores
,
porque não

tivetíe o padecer para alivio nem hum ay ,
apu-

rando no renovar das feridas as tintas,com qtis

na fuacabeqa, retratou a de feu amado Jefus»

mudando com deshumanidade a Coroa ,
poc

multiplicar portas à fineza.

Ma! contenie aambiçaõ de padecer, apu*

rou nova tr^çade martírio , e nas extremidades

da Coroa prendeu humasfíttas, que crufadas

íobre a ca beija a per tavão de forte os efpinhos,

q deixâvão immqveis os olhcs,mas iníep?.raveis

de Chrifto os peníamentos^ e tão arrebatada na

íenfiyel dor da íua Payxâo , que accufava em fi

melindre o que padecia, ainda quando fenaõ

queixava
, epor caíligar o que como humana

naô podia deyxar de feniir , determinou lavrar

de juncos marinhos outra Coroa , entendendo
que íerião por mais agreftes mais penetrantes

;

confuUou como coílumava o [tjx Confefíbr, pa-

ra que â íugejçâo dèííe valor §à íaçrificio.
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Não fabe a voniade como cega diícorrefi

por mais qacerfeaíeinclinar,e por eviíarlhe d
perigo deve guiat-íe doprecciio, que então

acharemos mais facilmente a DeoSjquando fem

deliberação propia o buícarmos.Era o Ccnfeí-

for htmem de grandes leiras, e conheceu o rif-

CO ,
íuppofti) o edificou o valor , e ponderando

que os juncos podiao corromperíe com evi-

dente dano da faude, lhe negou a licença ,
o^

Roía abraçou refignada , merecédo na obedien'»

cia, quanto pudera na execição do intento.

Mait mereceu Abram em fuípender o
cutello à voz do preceito , do que íe partira o

próprio coraçaô no golpe do filho,porque Deos

mais íc agrada de hum animo rendido ,
que de

hum Eípiriio teimozo. Refignada a vondade,

cconhecervdo acer tadas os inconvenientes de

ir.udar de inftrumenio, es^forçou o rigor dopa*

decer, íendo i^as íeftas feiras em memoria dai

Paixão dcChrifto, c nos Sabbados das dores

da Santiifima Virgem Maria imis intenías as

íuas 3
apertando com mayor vehceiencii^ a Co-

roa
,
para que os eípinhos mais cruelnienie fe

imprioííflemj ferindo-a com tal impiedade, que

parecia milagre a duração da vida. Muito tem-

po eíleve occuho eíle porieniozo género de

caíligarfe,cubriado a penitencia com apparen-

tm de vaidade , moUrando aos olhos do Mon-

do fiiat , o que aps de Deos erão chagas , ainda

o Confeífor, quefoy fiel do íegredo, não íabia
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OS Circunftancias deite , cs picos da coroa erâo
tão inflexíveis que depois de mona a Sania pro*
curando os íeus devoios fe repariiíTem por lo^r

graros benefícios que efperava a íua fénaô
pode dividillos nem a fo (ja, nem a arte.

Quando Deos quer confundir os pecca-

dcres com o exemplo dos Santos defcobre os
roais occulios fegredos, porq o profundo íono
dos vicios deíper tc ao ruido da penitencia , ou
porque a edificação abra os olhos com a luz do
dezengano , ou porque o cerrailos à emenda,
defaie o caíligo da culpa.

Saiisfeira effava a humilde Roía de que
íb íabia da fua Alma a quem ella a tinha entre-,

gue, quando airâveflura dehwm feu irmãope-
queno incitou opay a que com açoutes lhe

emendaíTe odeliflá Enternecerão as lagrimas
do menino o compaffivo coração dairmâa, e
para livralo do caftigo quis rebater a raiva do
pay, interpondo-íe entre ambos , 0 que adverti-
do por clle, fcy odeíviala ferila, porque
pondolhe a mão na cabeça para apactalla do fi-

Jho íe ibe cubrio o rof!o,de íàngue, que ao gra->

var da coroa correu impeiuozo , fazendo em*

Roía mayof eífeito o pezar de ver deícuberio o
fegredo, que a dor das feridas.

Nâo prèía a verdadeira humildade mais
gala , qye a do abatimento fendo a hum animo
dezenganado qí elevados ícpros do applaulo,
mm lormcQca, era qu€Íe arriíca, que lis^àvida-
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de de que fe liíongea. Teme Roía opcrigqé

vcndo-íc íem refguardo no fegrcdo, porque,

ainda vohanio ascoftas ao íafto de faa máy, e

acodindo deprcíTa aalinopar a» roanifcftas icl-

temunhas ,
que no fengae lhe accuíavao o ri-

gor , deftíuindolhe a camela , le náo li»tou do

exame , com que ficarão manifeftas as chagas,

inandandolbe fua máy que liraíTe o toucado , e

defprendefie da coifa o Cabello.

Náo íey a qual da» purpuras le deve aqui

dar mayor valor, fe à que no rofto de Roía en-

cendeu o fobreíTaUo ,
íeàquc nelle debuxou

com o íeu fangue o íeo amor; a tufbaçao ,
e at

deículpaseráo indidos juftificadcs de encobrir

algum miftetio. e íem lhe admitiir rafoens. que

alivraffem de obedecer.íò tratou de íe certificar,

e lirandolhe da cabeça as fittas.lhe achou ador-

no de chagas; rcnovàráo-íe as antigas raivas,

Quedeíafogou em pefadas execucoens da ira,

fendo a piedade delavarlhe as fendas, aug-

mentarlhe na confufaó as dores.

]à a memoria de outros íucceíTos deixou

certezas ao dezeogano de que, tirado hum inf-

írlemo, quedoeíTe, buícava a Santa outro

quemaisaíperamenteo íuppriflc, e quis tua

í,áy na diífimulaçáo lograr «"e hor a emenda.

Acabada a cora, a deixou ^«Vf^l^^.?/^

rrandou chamar o Padre João de V ulas-b«as,

então Confeffor , e Padre elpir .mal da Santa, e

deulbe conta do que Unha paííado, e pcdio-lhç
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èvitafle a lirannia do que na íaude dc Rofa po-

dia lemeríe periga evidente ; mandou o Padre

que appareceíTe a coroa, que foy nova afflxçaõ

para quem íe dcfvelava em ocçulcala porém

naô pode encubrila por naô faltar à obedien-

cia.Foy grande a admiração,que cauíou taõ ra-

ra penitencia , parecendo iropoílivel o valor de

iolerala,por eftar nos bicoi pegado fanguecom

pedaços de carne , a que a prcmpiidaõ dc obc^

decer naô deu tempo a íe alimpar: notou o Pa-

dre a dillaiado dos pregos , ficando-lhc duvida

como podia humanamcnie fallando , coníer-

var-fe a vida de taõ delicada compleyçaô em
tormento , que desfalecia a quem íò o confide-

rava; chamou a Rofa ^ que íepultada no abiíma

da fua humildade naò fabia refoiver qual mais

devia íentir , fe publicaríe o exceflb , íe prohi-

birfc o repetilo. Fcz-lhe o Confeílor humt
larga pratica, querendo accom modar os fervo-

res de Santa às regras de prudente, e pedio hua

groíía liroa , cortou dos pregos muita pane , e

deyxando oío à devoção, lhe moderou a crueU

dade.

Goftofa ouvia Maria dc Oliveira a re-

prehenfao com que o Padre Villas-boas punia a

filha, fuppondo jà emendada» as íuas aíperezas^

c ella, vendo-íe caííigada, eftava faiisfeyii^, me-
recendo por humilde muito mais que pur peni-

teníe,mas íentia confi icrar que noçurosçaô de

íeu amado Jefus empenhaíT^ cigo;ej a úranuia^
^

* ecoai



Hifloná pâ9ie9yriea àn prodígiofn vidd

c com cila íe deíafogaíTem as piedades, eviíah-

du*lhe remir e« fuas culpas.

Determinou fupprir o deípontado dos

bicos , dando fobre elles pancadai na cabeça y

deyicando-os ncVla taõ imprcíTos , que corria o

íangue ate 05 hombros. Rica com osdefpojo»

defte triunfo caminhava ligeira a facrificalos

aos Pès do íeu Divino Efpczo , dando-lhe no

dcbil das íuas forças a gloria deftas vittorias^

tanto roais pia ufiveis quanto eramaii frágil a

Kiateria^ que ennobrecia a íua liberal Maô.
Cofluma cantar a Igreja na.Fefta da San-

tiflima Coroa a Antífona, que coíncq^^Felíx fpi-^

na , bemaveniurados Efpinbos, que vencem as

forças de Luciíer. Eíla Vittoria contrs o demó-

nio experimentou muitas vezes a benditia Ro-^

ía , porque ao mais leve aílalto da icnieçaõ,

coro queocommum inimigo queria combatei-

la,comodeílra na contenda tocava em memoria

da SantiíSma Trindade tres vezes na íua coroa,

c logo o Eco daquelle bellico , e íonoro circu-

lo fazia com a harmonia de inicias dores fugir

odemonio, deixando livre o campo, e perden-

do a batalha com vergonhoía fugà , ficando a

Santa em tão inalterável focego , que por mais

peíados que foíiem cs golpes , naô dobravâo a

íua conftancia , coníervando-íe íeu coração na

pacifica pôz de quem tinha íeguro o auxilio na

puderoia Maõ do Aliiffimo.

Muito diveríus eiaô 0$ effsyios, com que
Deos
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Deos por credito defta íu^ ferva illuftrava a fua

virtade, fendo horror aos Efpiriios infernaes

ao mefmo tempo em que era ediííed%iõ para os

bem intencionados.

Hum varão aífeiçoado aof prodigioj , que
publicava toda a Cidade de Lima deíla heróica

Mulher , depois da fua morte pedio a D.Gon-
çalo lhe moftraffe algum dos inftrumentoj

com que ella cafligava feu corpo , trouxeraõ-

lhe a coroa, que tocada devotamente, foy tal a
contriçaõ^ queíeniio , que liquidando-íea AI*

ma aos incêndios do Divino Fogo,era5 peque-

nos rcgiftros os olhos para tanta inundac^õ de
Jagri^as,colhetido dos agudos cravos,fruios de
íoberanaa coníolaçoens,com que namorado da
fcrmofura do Ceo fez progreíTos na vida, que
depois lhe merecerão felice a eternidade na
naorte.

Coroemos cfte Capitulo com eíle my rtc-

íiofo caio. Eítava jà feu corpo ado^-nado para

a ultima jornada, quando lhe roubou a devo-^

çaõ a Capella de flores, que coroava fua cabeçal

naõ valerão as rnai^ empenhadas diligencias pa-
ra achar de que lhe formar outra, premitiinda

aquella Sabedoria, que encaminha osíuccelTos

para mais altos 6ns , que no desengano de
achar flores acoroaíTcni de cfpinhos, pondo-lhe
os que eftavão na cabeça de Sania Cachar ina
de Sena , para que atè a (epultura fuífe a diícj-

pulâ reuaio de lua Meílra ; porqqe cipeniiea«

F I úx
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cia he na morte coroa , a quem na vida a trai

lobrc a cabeç9,para que no Cco lhe fiquem de-

baixados pès as cftrellai. Comcft- nr:bre dia"

dema levarão o Santo cotpo à fepuliura, ehíia

peffoade conhecida virtude deícobrjo cm viíaô

imaginaria huma pompofa prociflao de Santas

Virgens, a quem cercavaõ muitos còros de An^»

jo8% que deípedindo refplandores alumiavão

Cco , e Terra ; no meyo de toda efta comitiva

vinha a benditaRofa vertida de luzidas roupas

brancas , e levando na maô a pslma do Triun-

fo, lhe faltava a coroa do vencit^pnto díviían-

do-le em todas as outras cfta infignia , c che-

gando ao Throno da Saniiflima Trindade a fe-

rcniífima Virgem Maria , que ao pè delle cita-

va com huma coroa de fioiífimo ouro , que em

fuas famiffimas Mãos tinha, coroava íua ferva

Roía , deixandoa taô teíplandecente, que eícu-

recia o foi com a menor de fuas luzes. Razaõ

era que a huaia Alma ,
que com fuas heroicaj

virtudes, e invencivel fortaleza ,
proftrou tan-

lanias vezes o orgulha da malícia por levantar

padroens à Divina Graça, premiaffem com ce-

leíliaes benefícios íoberanas piedadcs , para

que com Santa emulação íe vejão povoadas as

eftradas, que guião para as Moradas celeftes.

CA'
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CAPITULO IX.

Do RigoYOTio leito , em que a Santa tomada hrevif^

fmo fono.

NNaõ ha efperar íocego cm hum coriçaõí

que ama , que as impaciências do aoior

íaõ incêndio, que ateando-fe na vontade, íe

coríerva no deívelo , como inimigo dasíoce^

gadas habicaçoens do íono , coro quem o fer-

vorozo Efpirito de Sania Rofa declarou ían-

guínolenia guerra, fiando as conveniências de

íua Alma da$ incansáveis fadigas de coniinoa

inornficâqaõ.

Poucos annos contava a paciente Virgem^

c jàfem ter culpas que remir, achav^ trsç^s de

íe mortificar, dcíprcfando acommodidadc dos

colchoens pela dura cama da lerra nua. Notoa
íua mãy eltes primeiros impulíos para prevc-

nillos com cautela em mais crecida idade, e ven-

do perdidas as cores no rofto da filha , e fup-

pondo fer cauía a falta de fooo, lhe mandou fc

dciiafíe com ella na niefma cama» Obedeceu

,

como coftumava , porem naõ defcançou como
podia, que a ambiçaô de padecer inventou mo:
do de unir o merecimento na obediência , e a

afpereza na compaixão. Efperava que fua

mãy adormeceífe, ecom apoífivel cautela fe

apartava dos colchoens por fazer cama das ta-

btívS, e traveífdro das pedras \ cfte engenhczo

F 5
"
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deííifogo, que buícuu a fua fineza conua oi

srriícados empregos do amor próprio, conii-

nuou algum tempo ,
íeguindo na contenda, e

na diffiíimlaçao os meímos paíTos de íua Mef-

irs Sania Caiharina de Sena.Mal conteníe com

o íiíoderado áas moriificcijciens bufcou maij

vivos lorcedores, com que purificar leusaffec-

tos , e accreícenicu nas tábuas huns miúdos

niâdeiros , ena cabeceira duas quebradas pe-

dras.

Confiada em que fempre íairao bem los;ra-

das ai íuas diffimuUçoens , huma noite que a$

ncculiava com vigilância ,
dcfperiou Maria de

Oliveira, ccolhendoa neílc íamo exercício,

a ttauou com o coftumadorigor reprehcdendo

eomoembuííe de teimoía o que era infpiríçãt)

de S3n?a,e dando-lhe tvdefpreío por caftigu do

engano, a mandou foíTe dormir outra caía

eon\ ccndiqaõ de não íer a cama ião dura coma

pao, nem a cabeceira ião fria como pedra. A-

gradeceu Rofâ a liberdade , e no mais redrado

opofenio fez eíla cândida pomba o íeu ninho,

compondo â cama com apparencias de commo-

didade , e realidades de penitencia. Em che-

ganio a hora de recolher -íe femeava de miúdos

íeiíinhos as taboas^paraq a defigualdadcfizcf.

íc naõ acimiuír pase^ com o deícãçota cabecei-

ra era hum grnffeiro ír6co,e lãocheyo de nòs,

quQ de nenhuma pane deitava de Uv tormento

orenuuzoi dcíies amados inftrumenic fdzia

lan-
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lama eflimaçâõ, que todo o cuidsdo punha em
os efconder , como thefouro de nií?yor pre^ ^
do que as meímas taboai revclavâo , ficando

nellas impreíTas as pedrinhas , e dando clara»

teftimunhas do que padecia o racional^ íc quci-

Kava oinfenfiircl.

A mayore» progreíTos caminhavão cs feus

dcze jos, e achando que aos fervorei da fua de-

voção deiacavão ainda mal dezempcnhadci ião
cuftozos exercícios, cm lugár das pedrat co-

ntou tres defiguaes madeircsvecsíegurc ucm
humaf como cunhas de pao laícadâs, e mm al-

tas que os madeiros
, para que impi imiedo-fe

nos ofIl)8 , naô deixaílem de íer tribulação a
qualquer hora. Ainda lhe pareceu brando í3o
rigorozo leito, eaccrefcentou o numero do»
madeiros aiè ície, e eííes cíp tal diftancia, huns
dcs outros

, que entre as diviíoeni coubeíTeíii
pedaços de telhas com as pontas para fima, ert--

leado íudo com cordas , para que ao voliar do
corpo naõ mudaíTem de lugar, e pudcíTe lograr
melhor os íeus dczcjos pelo telfidodos hrçocSj
que erio de groíías fedas , de tal forte fabrica-
dos

, que íendo à vifta fuflo , caufavâo horror
ao taólo.

Naqueila miílerioía çarfa ardia o fogo feísi

confumir a matetia, e nefte agudiffimo efpr-

nheiro fe lanqava Rofa ardente labareda do
amor Divino aonde ateava chamas íem fe re^

dufir a cinzas, porque a anfia de padecer a fa-"

F4 ^"
'
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Zia renaícer da mefma morte. Dôiengane-fc

o pcccadcr que fó peris:a no fogo quem o acen-

de com a knha da culpa , e profunde a confK
deraçâo naquella horrorofa f >rnalha , em que

aíopros da Divina Juftiça, cílatà eternamcnce

opeccado cevando a a£lividadc do frigofem/

eíperanças de chegarem os orvalhos da Divi'^

na miíericordia.

Na cabeceira guardava huma redoma

chea de fel, com que brindava ao gofto, fendo-

Ihe mais doce o mais amargo , e cnnciliando o

íono com o que melhor podia deílruilo , por

^ue do fel lhe ficava a bocca , e garganta ião

cíFcndida, que o mefmo reípirar era morrer.

Chrifto Senhor noflo no leito da Crur
bebeu o fel, porem naõ o goílou , Roía porque

o goftava he que o bebia, fendo a memoria da-

quella amargura a que fazia doce o mais amar-

go. Huma noite, em que ofenfivel do corpo

íe lembrou do natural de humano , ou porque

oquebrantamento do continuo padecera tinha

debilitada, ou porque das meímas valentias do
íefrimento fe na5 slentaíTe a vaidade, efteve a

Santa remifía na deliberação de íe deitar na ca-

ma, deíci^nfiando das próprias força?, poricr

defmayado o animo em taõ repetidos golpes,

fazendo no íeu temor mayor impreííaô a con-

tinuação do tormento do que a dor de padecer;

appareceu-lhe o Senhor , e com íemblante be-

Jiigno lhe diíie : Lembrdtc, filha , ejfte mais rigo-
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foz^ofoy para mim o leito da Cruz, , em que ahracey

for ti 6 fono da morte ; foem 0$ olhos no agudo dos

meus cravos^e pareçertehao os e[pinhos flores : olha

^ue a minha fagrada Unmanidade foy tiranna-

tnente defpedaçada pela ingratidão dos wefmos^por

^uem o amor fez, darme a vida , e pefados em^

ignal balança httns , e òí4tros exceífos, te parecerão

fn^vcs os qne temes cfíjlozos. Com taô arnorofa

favor cobreu novos alenio} feu desfalecido

peito cmrando taô animofa na contenda, como

quemfegarava a vitoria nos auxilies da graça.'

Já o dtiro tronco , e o picante cilicio deleitava

quando mais feria , fendo aprafivel campo de

fuavidades o que antes tinha fido fufto da cjon-

fideraçao. Bem dezejava a m^y deftruir iodo

o uabalho, com que Roía adornava o duro leij»

to mas também na fua irrefoluça5 íe conheciaõ

o§ milagres do poder de Deos porque ellafe

uaõ atreveu a maif
,
que pedir aos ConfeíToret

que lhe prohibiíTem o em que temia que a filha

ícarriícaíTe ; porém naõ podia a deliberação

humana obrar livre quando com manifeftos

prodígios íelheoppunha a vontade Divina:

porque em matérias de tanto poí te íempre

o deierminar era confundir, e nao quizeraõ.in-

lerporafua juriídicçao donde ficava duvidola

a confcicncia.

Naô era 3 cabeceira menos dura que a ca-

ma, porque de ladrilhas, pedras, c troncos fe

formava , achando íempre que podia efcrupu-

lizar
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lizar na piedade , com Que íe traçava. Soubé

ÍUômãy qual era o iravcííeire,€ iirando-o,coín

enfado lhe mandou encher de lãa hum, que lhe

deu dc linho, e aceitando-o como obediente, o
concertou como íríoniftcada , pondo cm lugar

de lãa huma? fcccaa vides. Pouco lhe durou

eíla iraíja íem a publicar o e^ame, e com mayo-

res iras lhe niandou fua mãy , que o deípejalTe,

elhe puzeíle lia. Affim o fez ícm replicar mas

enredou a lâaeoí hum molho de varas partida?,

c íeccas , taò afperas ao ia£ío , que impreíías

no rofto publicarão o maisefcondido íegredo,

eíabida ano^a iraça , a deixou a impaciente

mulher jà por irre?5iedia^el , deíafogando em
injurias a cólera de deíobedeci Ja. Ficou a fi-

lha à íatiifafQÕ de feus fervorozos dezejos na

precioía joya da liberdade para cujapoíTe lhe

parecia de oxenos valor todo o cabedal de feus

ir^báhos ,
guíâ Ja de innocentes dezenganos,

para fugir do perigozo pego do amor próprio,

íejndo a fea penitente vida a laboa, eoi queíe

íalyõu áo naufrágio da cclpa.

Chégou a hora dezejada de Maria deO-
li^eira êm que pof péinníljó Divina repafàrã^J

os Gonfelíorei de Roía ires annoe antes da íua

monc, parecia ter ja paíTado ete rigorozo tcan-

2e í porque perdida de todo a cor , desfalecidas

âs foi^as^ e íô cpm a pelle cubectos os oÍToí fe

deímentia «iva corn todas as apparencias de

moí sa, € parccendo-lhe demafiado o rigor, com
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que fe iraitava , de que erão nafcidos eftes ef-

feitos, com prudente diícurfo mandarão que íe

deíarmafTe acamà, antes que de todo deíani-

maííe a vida , havendo quinze annos que nella

não conhecia mais dcícan^o que padecer , ncra

niais íono, que o que podia manitizan

Differentes forão os effeitos, quccaufou

cfta ordem, na filha forão deímayos o que na

niãy júbilos i huma applaudia abriríe a porta

flo defcar.^o de tantas tribulaçoens, outra cho-

rava faltar-lhe no eiíer cicio da mortificação a fi-

neza de merecer no generozo defprezo das de-

licias do amor proprio,para gozar da venturofa

liberdade , com que livre das íuas prifoeni, le

iroa à eminência da perfeição: mas cotsi tal fu-

geiçaõ vivia , c[ fendo efta ordem do ConfeíTac

lorcedcr para íeu coração não a contradiíTe^

nem moílroumagoarfe. A mãy, ^ com divería

ponderaçiô ouvio o decreto, como íe efte fora

final de acometer as refifteocias de alguma

fòr te muralha, animada do próprio dezejo arre-

tneteu a desfazer aquella maquina de paos , e

pedras, porem naô íem cufto feu , lafíimanda

as mãos na dureza da obra
,
porquanto cftavâo

tão immoveis os materiaesjque toda a forçi pa-

ra derrubala não bailava para vencela. Cahio

por terra depois de muita lida, equerendo a

curiofidade examinar a forma , achou que o

kiio íe compunha de trezentos pedaços de te-

lhas, pat*5; e pedras , fendo para Roía diminu-



f 1 Hijloria pxmgyrica da prodigiôfa vida

to numero o que era exccfllt/o para o âfíbmbrd*

Osfervos de Decs n-ial achados no def-

canço rraíem em continuo mcvimenio íeu co-

rí^3Ò, bulcando niais dilbiados,e novos cami-

nhos para adiantar- fe em feu ferviço. Desba-

ratada a penoía cama, cm queaquelle peniten-

te corpo apurava a perfeição de fua Alma,ficou

fendo convalecença do paffado írabalho,a du-

ra terra , em que depois dormia , e achando era

regalo digna de ler punido, jà nos últimos a n-

nos de fua tida paffava as noites íeniada em
huma cadeira fem mais fono que o que permit«

lia nao ter a cabtça encartada, fendo no In ver-

romais difKcil o defcanço , porque penetra-

dos os nervos do rigor do frio , a que não fc

prevenia conl reparo slgum, fe dei )^ava ficar

qi^afi immovel , ccmo fe fora feiía da mefma

neve, chegando eíle lormenio a ta! cxcefTo que

huma noite a obrigou a queimar por bre^ifimo

eípaço hum ramo de alecrim , para que o calor

do fogo lhe refí icuiiTe o ufo das acf^en« , que

cílavâo embargada» do frio , c difto fe fez de-

pois tanto cargo, que dobrou nodeíabrigoo

padecer, pelo calor , que quiz cobrar.

Tinha em fim tio obedientes feus íenii-

êot , que guiada das vozes do Santo temor de

Deos nada a íobreíTâltava tanto , como o que

parecia deíviala do íeguro caminho da Cruz,

em que íemprc achavão goílozo exercício feus

fervores ; era uo engenhoía no modo de íe

tnot-
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mortificar, que moftrando ler nas occuprçcem

de fervir mais íuave defcanço, levava em pc io-

do o trabalho fem admitiir mm que inftanies

de íeniar-íe cm quanto podia teríe, e quando o

fazia era em lugar que tiveííe íempre que of-

fereccr a íeu amado Jeíus.Naõ deve eíiranhar-

íequeiiveíTe amoriiftcaqão por vida, quem
deíde o principio delia prevenio com rigoroía

peniiencia, os ameaços da culpa.

Saudoía do penozo martytio, em que lu-

crava íeu mayor deícanço, e dezejofa de tornar

a alcançar licença para novamente fabricar o

prohibido leiro , íe queij:ou ao íeu Conf íTí r

de a ter inuiil ao agradecimento quando mais

devedora aos Divinos beneficiou, diíie-lhe hu

dia, em que maia affervorada no amor de Deos

íe julgou fem recompenía a tantas dividas. Nao

fej Senhor como quereis que huma vtda, para quem

cftaõ perennemente abertos os thefonros da miferícor*

dia , nao conheça para o dez.empenho mais moeda?

que a ingratidão , pajfao os dJas de minha vida > e

naõ chega hum demereiimento k minha Alma i nos

vagares de hum fonohnto defcan^^^o me ordenais paj-

far as noites
,
quando meu Deos fe fujeitoH por mim

A tao Cfijloz^os defveloSy que teve no oriente por abne-

go feno , € nooccãfo por defcanço Cruz^y e parcce-vos

bem que a hum Deos , que por me rcwir fe deixopi

chagar , nao tenha eu htima peqmnã ds mortifc.^i*

fãOy que lhe offerecer* Nao je contentou o impio Rey

Joaquim com adorar os idalos » fe nao ^ne jin/d
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de efcravidaÕ fe mandou firraYy e Artr em chagan

e faz.endo^fe tfto pr hum Deo$ mentido, me ttrats s

liberdade de padecer por hum Deos verdadeiro.

Lembrame de ouvir que meu Padre S. Domingúsfc

intitulava Rofa de paciencia.e fem a minha ter em^

prego me de[minto ainda folha defte rofal , jà cjus

paffo os dias nos tráfegos da vida humana , datme

licença para que ao menos de noites as importância»

da eterna \ defataime as prifoens da obedtencta
,^
e

deixaimerefpirar na minha antigua cama. Erao

eftas petiçoeos tão acompanhadas de lagrimas,

e enternecidos íuípiros , que íe rendeu o Con-

feíTor a permiuirlhe nos dous annos íeguinies,

e últimos da fua vida, que por toda a Quaref-^

ma fabricâííe a cama à íaiisfaqão do íeu dezejo.

Contente com a licença , e apreffada como fiel

amante, adornou novamente ò antigo leito, cm

que vi£tima de dores fez do meímo padecer

novo íacrificio.
r^. •

De flores era o leito, para que o Divino

Eíposo conwidâva a Alma Santa , e dezesiipe-

nboo Roía efla fineza , adornando de martírios

o ihalamo dos íeus dclpozorics , fendo feu a-

mance coração tão bom contrafte de extremos,

que fez fua a divida para pagalla na impoctan.

te moeda de fx)Puer dores atè o tim da vida.

byfcando voluntariamente em que exercuac

a paciência ,
por ter que oíferecer a íeu Ama-

do. Naõ íey qm\ ícria em Santa Roía mais ri-

goroía penitencia negaiíe ao meímo ,
dan-
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do Í6 duas horss ao íccego, fe dillaialo em lã i

afpcra cama
, que parecia mais bmfcar incenii-

V08 aodefvelo, que adormeceio. Repartia o
leíyspo com ião miúda obíervancia, que dando
àore^aôdoze horas , e dcs ao trabalho, cooi

que pelo emprego ds» fuas mãos íufteniava

Íeu6 pobres pâys , lhe ficarão duas para conva-

l^cer delles , fendo cftas para que ncccfíita^^a de

mayores forças pelo grande do tormcnio , em
que buícava feu melhor defcanço.

Com tal cuidado íepaUoa no feu fííen-

cio as íuas penitencias , que ainda depois de
morta íe naõ achou nem finsl defte novo leiío,

e fò houve delle noticia pelo mefmo Confeííor,

que lhe deu a licença , c doqual uíoa ate o fíiii

da vida, ejà nos últimos alentos delia pedio

com iníiancia a lanijaííem na dura terra
,
poir-

que feu corpo fe achava violento na brandura
da cama, Naõ permiitia a piedade de icm pay»

defpachar eile rogo , c chamou a Santa a hum
ícu irmão, ediík-lhea recoftaíTe íobrc a$ la-

boag
, para que nelias deflc a vida a quem por

cila abraçara a morte no leito ds Cruz.

Conheceu Roía que a Cruz de Chriíio

he a única barca para paffar os rios de Babylo-
nia ícm perigo de naufrágio , equiz fcgurar a

felicidade do Porto noarrimo dcflenho^ em
que veníuroía deu íím à >í]rnada. mais for*

les bâiaiiaf,ccm que o demónio ccnibaie a for-

taleza dos jufipf , íaõ es que msis fe:con£orn>ão

cem
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com a naiuteza humana. Furtava Sania Ro*

ía ao íono as horas ,
que dava ã contemplação;

e por efta porta fez o inimigo caminho para oi

íeusaíTalios. Eraomeíma madrugar a devo-

ção, que adormecerem os femidoi , fendo age-

nuflexaó, com que começava a orar, erobalar-fe

para dormir,pondo-íelhe nas capellas dos olhos

íantopeío, que pareciaô de chumbo, punha-íc

em pc para o vencer , c o meímo fono a fazia

cair, íervindo-lhe a pancada da queda mai»de

aferir,que dca deípcttar,com que envergonha-

da de íe ver vencida de laó débil contrario, no-

vamente íe humilhava, reconhecendo o pouco,

que podia.
/. , ,

Oezenganada das íuas forças buícou par-

ticulares inveaivas-, tinha no íeu cubículo hu-

n,a Cruz de tamanho da mayor eftatura , fixou

nos braços delia dous grandes pregos,e pendu-

rando-íenelles pelas máos,ficava coni ocorpo

íuípenfa no ar, e o coração no Ceo. Nao baí-

tarâo eRas prevençoens para evitar a peleja,

flue a deítreza do inimigo nao depunha as ar-

S,as da tentação, e para acabar com elle de hu

n^a vez, pregou na parede huo» grande prego

em proporcionada altura ,
pata ficar de le pen-

Se, e pelos cabellos, que deyxou crelcer pa-

ra cubíi^ coroa, íe atava, ficando todo opcío

docí^rpo fiado a tão violenioammo."^^^
Naó recompra íem«iu-tocufto, oquehe

de infinuo valor , íe naô diga-o aqueUa Alma
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S^ta, de quem diz o Sfpirito Santo que qui^
Cotuprar hum campo , e naõ reparou em cullo
algumjera efte não como oí Elyfios,aerio,mat
o verdadeiro Parâifo , viã-fe Rofa preía para
voar à Morada celeílial , e ponderava o amency
dof Vigiles, a fragrância das flores, o liquida
criftal das fomes, e codo hum Geo de gloriaf , e
arrebatada do amor da Patria procurou para
compralla, a moeda da perjiiencia , bufcando
novas invençoens para limar as cadeasdú amot

;

próprio , c largar es azas para voar pelas dilla-;

tadas esferas do amor de Deos.

CAPITULO XX.
Edifica Santa Rofa huma eflretta cafmha para fuá

habitaçãÕi

HE a fõlidao pedra Iman
, que attrahindà

íamos peníamencos, illuftra a vontade
para abraçar as íuaviiTimas confonancias j com
que em coce harmonia chama Deos aos feut
eícolhidos \ naõ ha chave mais fegura dos the-
{mtos da Aima , que o retiro da comunica<jãoi
na qual faifificadas as guardas dos íentidos , íe
derramaõ todas as dcçuras do coraçsõ, ficando
nC) arriícado paíFo de perder em hum inftanre
o cabedal adquirido em toda a vida*Para evitar
efle infiliive! perigo comeí^ju Santa Roía àtU
de a primeira idade a buícar na íolidaô dos
Ríâis eíGondidos apoíencos. dcíaa caía , a util

'

.

G cem-
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companhia de fantas contemplaçoens, negatií^.

do-íe a toda a converíaçaõ do Mundo por etig,

tregar-íe aos empregos do Ceo.

Haviaô na íua vizinhança algumss meni^

tias, que pela femelhança da idade a buícavaã

para fe diveriirem,achando-a fòpara fe edifica-

rem* He o emprego dos poucos annos tãoh-

vre de cuidado* , como entregue a innocentes

occupaçoens. Trafiaô as vizinhas para caía de

Roía as íaas bonecas , e cada huma íe entreti-

nha em adornar as próprias por emulação das

âlheat : humas lhes bordavâo os vcftidos , ou-

tras lhes enlaçavâo oscabellos, fendo íô perda

de tempo efte inútil trabalho. Huma, que ca

goT mais íatisfeiía do feu emprego, ou por.

iBais traveffa quiz dar às outrasíeus piquesj^lo*

grando efpertezas para defperiar invejas , diíle

a Roía que moftraíTe a fua boneca para ver co-

mo a ornava ; a que a Santa memna refpondeu

como quem na eícola da peifeição tinha eflu-

dado quanto vai o tempo para o nao defperdi*

çar 3 e deixando com prefla as companheiras^

ihesdifíe ; Naõ tenho bonecas , mmas qtieroy cjuç

em idohs mentidos ouvijà qticfalarão mao, ( aíTini

chamava ao maligno Efpitito ) e fe devo defpre^^

fallo como quem he , forqtie heide arrifcarme a oíí-

mllô como quem [ou J Quero aprender a falar com^

ImmDeos ^ que hade faharme, fim dar horas a

ceio/idade, do am fode , e deve punirme ; e dando

a| coitas ao i^giil jogo , j[§
rçiiçou a hum^an-
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tinhó por levar de nuo o lanço. Achcu-a o ir-

mão , equiz inquerira cauía , culpando^Ihe o
deívio, porque ignorava o mifterio; perguníou*-
lhe porque naô briocavt com as outras men^
nas, fazendo íuípeitoíaa folidaõ,com quebufJ
cava o mais eícondido o feu apoucado asiimo, a
que elia teípondeu : Deixaime fjhr aqm [6 com
o meu DeoSi ^^e na'ó fey fc Dm qnererà ejiar entre
aquellas bonecas,

A quem não íufpeRdem tao illuílradoi
dezenganos nas primeiras primaveras da vida,
aonde a flor da idade íe cre perpesua, eíqueci-»
da de monalf Gonfunda-íe o peccador

, que
fazendo gofto da culpa , nada lhe parece
amargo

, que a memoria de Deos , e lembre^fe
de queemnafcendo o-phneiro paíTa da vida
faz caminho para a morte , e,emende as horas^
que ievao osperigozos empregos dos ídolos,
para applicar ao íolido das verdades os citída-
dos. Foy a Santacreícendo^ e com ella o amoi:
da íolidao

, que como as prezenças de feu A-
mado iô as confundião as Babilónias do Mun-^
do, ioda a conOderaçâõ lhe levava bqícar tra-
ças ao logro dc íeus amorozos aíFe^los , km
quelheroubaíTe inftaníes a ímpetiioenie cere*
monia da conçreríaçaõ das creaturas.

Achou em hum quinral , que havia rias
íuas caías, hum canto, que defendido de hum
grande plátano fó deyxava livre a vifta do Ceo;
parcceu-lhe o lugar accomodado ao ím dezejb

G 2» porque
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porque fcm mais harmonia, que o mudo fúens

cio das íuas folhas fe logravão os frutos de

mais ditoías eíperanças : jà íe cria feparada das

creatutas aonde pudefle fó coniemplar nas te-

licidades eternas , c para a fabrica de tao nobre

palácio pedio aíeu irmão Fernando a ajadaíle,

porque naó ehegavão as forças a difpor os

alicerces, de que era arqui^ao o amor. Cor-

tarão ambos huns ramos, de que em arcos tor-

roârãohuroacafmha ,
íegurando-a cm delga-

das varas ; neftaditoía morada levantou hum

'Altar dos meímos materiaes , e nelle coUocou

huma Cruz de papel ,
que adornava com varias

flores, e quantas eftaropas podia ajuntar levava

para efta fua Igreja , em que achava doce de-

íafogo feu abrazado coração ; alh era tao con-

tinua a íua aflBftencia,que íeparatfe delia pare^

cia naó fó violência dopoílo, mas golpe na

niefma vida , todae as horas que podia gafiava

nefte mifteriozo Tabernáculo , em que Ueo*

comíBunicava à íua Alma tão altas milcticcr-

dias, que bem moftravam quanto lhe agradava

tão pura criatura.
. n

Engolfada cm tão íoberanas dcçuras llie

era cuftozo todo o humano trato ,
e negando-

'

íe aos divertimento» de menina ,
por eniregac

a coBfideraçaÔ às finezas de feu Amado,tutta-

wa horas ao fono, poc acere

lo da orsçâo, em que lò achavao reíugio íeu«

ejíiantes esceíTos» Vendo íga roay que Ja Rola
w _ COÍi*
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cõfitava idade em que podido crecer-lhe inte-

reíTes pel :s muitas pren ias, que a cnriquecião,'

determinou levalla com figo ás vifiras das ami-

gas , mas piucas vezes vencia o rogo o de que
íó a vaidade fazia cabedal. Manduu-lhe huma
manhãa quede lardc eftivcíTe preparada para ir

com tWè a caía de huma Senhora nobre da Ci-

dade, recomendando favoreceíTe cs dotes da

natureza com oi efmeros da arte , adornando-

íe com cuidado , e prevenindo fe com eíludoj

Era irrevogável o decreto, eofuftodo perigo

facilitou o remédio ; havia em cafahuro forna

para utilidade da fgmjlia, edelle íe valeu â

San ta para firmar o edifício do feu retiro , fa«

Zfndoengenhofa que ao paíTarcahiííea pedra,

que o tapava , de que fic u com hum pc tão

magoado, que não podendo dar nem humpaf-
ío, ccmprou o preço de muitas doreg abíolvcl-

la a mãy da vlfua , deixando a cândida pomba
na miflica arca gozando da dezejada paz en-

tre o diluvio de tsnio padecer

He o amcr íciente lapidario, que tavra de

tofcdS pedras os mais fines diamantes paraafua

coroa.Em Sicar da pedra de hum poçapolio Ja-

cob a íua fineza i aqui da lage de hum forno

fez Roía ara para o feu facrificio, íendopara

enr.obrecello tanto mayor o extremo, quanta

ocbjedo era mais digno, porque hum faci^

liiou criftaes a beneficio de Raquel, e outra

deíperdií^ou rubis nas correntes da (eu pro-

Gl prigf
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prio fangue, por imitar o Divino Cordeiroi

Convakcida defte trabalho tornou fua mãy a

mandar-ihe que fe preparaíTe para ir com hu-
mas amigas aífirtir cm Iiuma novena à inila-í

gro:*a Imagem de Moníerrace : chegou a hora

tía jornada, para cjue tinha fidocuflofiffimo

o

adorno, e appareceu Rofa com os olhos tão in-

fiamtiisdos, que veriiâo íangue. Trocou-fe em
ÍuíIgs o alvoroço, e íuípendea^fe a partida'^ mas

advenindo a mãy entre os íobreflaltos do

cuidado as circunííancias do achaque, e vendo

que jà tinhão fido ouira vez deívio ao diverti-

\mmo fiou a duvida do exame, e chegando a

lingoa aos olhos da filha , o goílo , e o alfâflo

conhecerão os tinha esfregado com pimentão,

e da ília mordacidade eíiavâo inchados , e ver-

melhos : traça , de que ufâva , pefando na ba-

lança do amor msis qye a viíla dos olhos re*

lirat-fe doi do Mundo ,
por agradar aos de

D^os. Conhecido o intento rompeu a ira os

laços da p udencia , e chegarão os gritos da

rha^ a fetir?os mefmos Ceog , que penetravâo

gs fineias; da filha.

Armaraô'íe as mãos contra a innocencia;

tómofe fo a culpa, e entre tanto tropel de in-

)mm eílava inalterável aquelle cândido cora-

faõ; perganiou ihe com impaciência pcf que

dava mais valor à hypocrizia do feu encolhi-,

menro,que à hon^a deápparecer aonde pudeífe

(er conhecida , e íe era tão inútil para o trato,
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fôíTe fem o riíco <^e perder a vifta. Ao que á

humilde Santa refpandeu: Senhora quantá

pjeíhor he perder os olhos , íjfee arrifcallos nas ptri-^

gofas vaidades , de qm fe compõem o Aímdo ,

cjHando a ponço cufio je compra hum feg^^ro ^

de que pode fer mais caro o dano. Forao eífas

palavras fetm , em que Deospoz as a£li^/ida-

des de milagcoías, trocando o co^açaô da mây,
e imprimindo-felhe , como em branda cera , a

luz , com que as proferia o dezengano da filha,

a quem promecteu oaõ violentár-lhe o gofto

com Inuieif jornada»
,
pedindo em prc^o deílà

deietminaçaô emenda na temeridade de tornar

a pôr pimentão noi olhos com tanío per igo de

psrdellos. SaiisfeiB ficou Rofa de wconíe*
giiido odezejo de evitar os infrutiuozospaí*

íos. com que nospsiblicos íe eocontrâo para a

CQisíciencia laçoSj e pafaaoraç;^ô diftracçoens,'

rccoíht^ndoos íeniidos àqaellaa eípecies , qm
argisinâo íamos penfaiBeniosj naô fozia maia

jornada ,
que a ouvir MiíFa^ fogíndo ainda de-

'vrer o magnifico coito, com que Cidade de

Lima íe a companha a Procifíaô do Corpo de

Dcos. Perguniarão-lhe como a eííe aclo íe ne-

.

gava, íendo cão pio j e reípandeo que wWq via

mais dominante a vaidade ^ do que a devoção,

e naõ queria encontrar nas demaíiadas galaa, os

padrcens das culpas.

Naõ hâ no Mundo felicidade fem penfaõi

ferido fô a Eterna a quem nâo úcàn^m os dei»
'

•

'
-

• • - G4 "
' comos
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contos de mcrial. Huma verdadeira amafit^
do íunmio Bem chora os inflames do lem-*

pn , como jayas
, que huma vez perdidas , não

deixáo eíperança de cobradas ; Krão virtu-

des,e naiuraes prendas de Santa Ruía clarins,

que no maisdilIatadQ daqiielle Reyno convi-

darão a buícalla ainda os ânimos menDs devo-

loa , e não havia na Cone Senhora
, que naõ a

pr curaííe para trâtalbjie ouvilla ; naõ fazia o
spplayfc tco^ que não defvaneçeífe o verdadei-

ro coríh^cimenso, crefcendo nodefperdiço das

lioras o pesar de inuieis : porque ainda fendo

de edificação as praticaS| fazia o amor fò inie-

íefle dqa retiros, em que íaõ niais íolidos os

Huma Senhoraiqye com menos devoção,

ique curii^fidade repetia as vifiias, eníaííiadade

eufir ntllas Íamos de^enganoa , lhe diílehum

dia : Em fim Rofa ^ jà exareis contente , pois tendes:

redíéfido. ao vúj}o gemo a çonverfaçaÕ de todos\ ao ^
cila refpondeu : Nao ejlou por certo , cjue ainãít

€ji%e he kom falar de Deos^ falar com Deoshe píelhor»

•p^orquç nas palavrasfe derrama quanto nosfdencwS'

fe recolhe,

Â£ affl^cçoeni deíles deíperdiçasa fize-

t4o chegar choroía aoapès do Eípozo, fiando

(\a$ ftie^asde amantCja-permiírao pjra mayores

fsoezaí^.: Qjeria dar todo o. tempo aos ec?pre-

m$ doícu ríoior , 'km qoe as porfiadas liíonjas

ap Myndo kvaííem a fui to p de que íp fasia 9
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^Hoffo avareza ; aprez^ntou a fua petição no
Divino Tribunal, donde a confidnça tira íem»
pre hcm deípacho , e o Senhor lhe deu o íobe-

rano impulfo de lograr a Íaii8faç:i5 do íeu de*

zejj, edificando no mais retirado da horta hu-
ma eafinha íem mais comprimento que o do
íeu corpo, com huma pequena janeíía

, por on-
de entrôíTe aquella luz, de que dependia o con-

tinuado trabalho, com que pelas fuas mãos ga-

nhava o remédio de íeus pays, fem que as crèa-

vuras entraíTeoi tantas vezes a partido íío pre-

çiozo ihefouro detaõbem empregadas horas,

de que íó faz ião ambição feus devotos exerci-

çios.

Naoíoffc quèm ama vagares na fineza,'

foy o peníamenro infpiraçaõ, e queria Roía as

exeçuçoens taõ ligeiras como o penfamento.

Cortimuniccu a feus pays com a ho0>iídade de

dependente as ccndiçoens , com que lhe pare»

ceu raais fácil alcançar a licença, e porque o re-

paro da coníciencia na5 deyxaííe efcrupuloío

o deípacho , diíTe a íua mây que feria depofi-

laria da chave
, equeella km osdeíperdiços

do tempo , a que obrigavão as ceremonias de
eícuíadas vifnas , faria maia crecidas as utilida-

des da caía í mas tudo o que bufcou para faci-

litar duvidas , foy câforçallas , valcndo-íe íua

mây deaíFeSada piedade com aeílreiteza do
novoapczento

j
dizend>lhe, que jà que a via

no habito amortalhada, não a quer ia viva na

íepui-
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fepultura Dezenganada do deípacho
,
aitid^

que alentada da fè , fiou de mais piedozo Tri-

huml o born logro da fm preiençaô , certa ds

qm nunca ficarão em fíúr ,
efperanças , á que

o feitor de Maria San!silima faz bem íazonado&

osfruisos; foy fe aos pèa da Senhora do Roía-

rioj donde fecnpre i^oUa^a com ventura, e levou

das pobrei dlLiym
, qae lograra , a de que fe?'

TBSyof coma péla firses^ajcra eíla hum fio deco-

raes 5
penhr^rando com eKiremos de gmante da

Divino VeibOjO Fiat da Divina palavra, entre-

gou à Mãy de mifericordia a íua fupplica , pe-

dindo ao Sacríftaô lãçaíTe ao peícoço da Senho-

ra os coraes , c vencendo com porfia as duvidar

de não hatet eícada para chegar ao ihrono,que

era muiu) altOjiudo alhanoo a íua perfiííencia,'

0íè ver fafísfeiío o feu empenho.

Voliou para cáía, íégura de que a foa of-

ferta , como valia pela vontade , havia de ter o

dezempenho por reprXta. No dia feguinte tor-'

í^ou por elia , certa em qye a Senhora como taõ

principal pagad-ora enriqueceria íua Alma com

ó cabedal, eoí 4 fóc^f^'^^^'^ ^^-^^ iníereífes.^Chc-

gou rendida ao Ahar^e vio q os coraes , q dei-

tara no pefcoço da SaiitiiTsma Mãvj eíl-^i^ão'

pendentes da mão de íeu benío Filho, reparo
q[

foerâo iodos os § íc acharão prezeraes , ainda

â ígnorav ao o mifterioo Chegou efla noíicia ao

Sacriílaõ, q veyo admirado , èomo quem íabia

a demculdade^e poder íer por humana diligen*
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cia aquelb enigmática troca ; fô Roía entendeu

o milagre portnais fciente na cauía delle , e 2f*

fervorado feu coração rendia em louvores

quanto fe prcmeitia em benefícios , dizendo ;

Ben^i fej. Rainha, e minha Senhoray qm{az,snda a

vojfo filho unigénito fiador vojfo ^ hia feguro o men
r€ejmrimento,(^He dos Thefouros da mifericordia fois

vós a Chave, fe elle o diflribmdor ; nem eu entraria

a cobraílos , fe a vojfa piedade naÕ dera valor ao

meu facrificio : certa vou em que haveis de fer car^

cereira da minha liberdade^ e efpero defpachada a
licença de edificar a cafa» em que novamente vosfa^

ça entrega do meu alvedrio.

Segura de que eftava defpachada fe re-

colheu a caía, e mandou pelo íeu ConfeíFor ía«

ber fe a mãy lhe permiitia começar a obra , a q[

reípondeu fem repugnância que fizeíTe o que
quizefTe. Aprendaõ os poderczos do Munda
a deípachar quando a razaõ chega a pedic , e
naõ fe darão ao pretendente annos de efperan-

ça em que muitas vezes perdem mais do que
ganhão na pòíTe.

Ou^iô o Ceo o clamor, e não dillatouo

remédio, que aonde julga a refítidão, não con-
ta dias aneceíBdade ; Alegre cOíb obom def-^

pacho, e certa em que fora facilitado a poderei

da Omniposencia, deu tanto calor à obra , co*
mo quem eíperava nella abrir as portáé á fuâ

mayor felicidade, dizendo, qual cutroSimeão:
Nao quero Senhor y jà maiscoufa alguma da Terra,

Deu-
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Deu fe prcífa aos materiaeff, e era brevéft^

dias eftava edificado o palácio , ficando os a-

cJoiTSos fò por conta dos extremos , coro que a

Bmãse Eípoía eíperava preparar o Thalamo pa-

ra íeus ditozos deípozorios. Era o deflciélu da

caía de finco pè$ de compria^ento , e quatro de

largo , e ainda feddo tão pequena a esfera , íe

;

fez digna morada do verdadeiro Sol de Joítiça.

\lim dia em q^je o feu Confeífor foy com
edificação ver, o que tinha cuftado tantos fuí-

pirosj lhe diííe por ironia \ Ejlk boa a cclUy Rofa.

mas nao feria muo eflreitalU raMS» Era na S^nia

donzella ião vivo
s como illuftrado o eniendi-

menío , e com a íua natural graça lhe reípon-

deu : MenPadrey ainda qn- tao eftreita , fajba

(jne cãbetyios nella m , e mm Efpo2io mny folgada-

mente. Verdade, que dezempenhou com a ex-

periência : porque recolhida neíle abrevia-

do Empyreo, penetrou os Ceos com mais abra-

sadas chammas íeu eípirito ,
repartindo as ho-

ras do dia , e da noite em elevados empregos,

levantando em feu coração myílica eícada para

íubir aos deleitáveis munies da eternidade, íem

perder inílante de tempòjem que feu amor na5

liveíTe que offerecer hym fiel íacrifici:>.
^

Huaiâ Senhora muito eípiritual a vio neí-

ta no^i^^a habitaçio extaficaje veftida de refplan^

dores em forma de mageíloía Sftrella ,
pene-'

irando a luz de feus raycs as mefmas paredes

da diiofa cafniha, c para que foífe mayor o pro-

digio,
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^ijgio, tem a Cidade de Lima o titulo de Cida-
de dos Reya,e foy Roía a Eíírellajque alumian-

do aquelle novo Mundo, convidava b. ilhaníc

Adro a ficar em tão pequeno palácio aquelle

a quem vem eílreiíos todos 0$ ambiios do Ceo,
e da Terra.

Dsíde os primeiros annoi defuaSama
vida foy reparo Commum dos que a tratiavaa

ver que per federava noites inteiras com os
olhos elevados no Ceo, ou afpirando à fua Ef*
fera como luzeiro de mais íuperior influencia,'

ou comoabrazado Serafim, qiie ainda na Teria
íufpirava pela habitação do Empyreo.
- Naõ fe faii&fazia 0 inclinsqiõ própria com
a fufpençaô, em q-^ic a deyxavy a viíla do Ceo ,

mas coftumava dizer que nada prendia lanioos

íéntidos para aconíideiação claMageííade de
Deos, como a luzida ícintílhção das Eftreila^,

aonde o iremulo dos rayc9 defperta^a temores,

e empenhava adoraçoens , nem podiao deixar

de feras Eftrellas priíaõ dosíeniidus quandoa
íemelhança fiiZ fimpasía.

Encerrada na eílrciia prifaõ ^ cm que a*

chavão melhor logro 0$ km aíftcíuaj começou
tão novo modo de v\á^^ qye íe eqyivocar a mais

que humana , íe a fé aão enfmâra que nâo era

Divina; naquelie pequeno eípaç^^ de Mando
habicuava iodo o Ceo/em quebrar a priíaó, em
que íe clauíurou, mM^ que nos dias Santos pa-

ra cuvir Miíia. Kepar^râg algumas peffjas
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em que íendo a íua devcção quem a levava aos
leaiplos tidos os dias a deíafogar íeuâ abraza-

dos exírciiHíS com o Santiífimo SacrameniOji

jSgora fó pela obfervancia da Ley a vião na
Igreja , e perguntandolhe a caufa deíla appa-
reme omiílaô, vio-fe obrigada a reíponder que
par eípecial favor do fupreino poder alfiília da
ília cafinha tm eípirito e todas m Miflas , que
íe celebravão não íò na Igreja de S. Domin-
gos 5 mas na de Santo Agurtinho , que ficava

díílante muiías ruas , aitribuindo omilagreà
providencia , com que Deos cuida dos iniereí*

ícs dos pobres, dizendo : Bem (jnto o mao excm-*

pio, qm darão as minhas prigíiiças \ mas fem a coni'^

panhia de minha mãy.feriaõ mais repreheciveis qm
devotas as minhas jorn<zdas , e ella com as occupa^

,£Gens da cafa naÕ pode acodir aos meus impertinen*

tes dez^ejos : porhn afumma Bondade daqmlU Deos

que conhece a [na impojfibilidade , me facilita af*

fifitr a todas as Mijjksi porque nao falte às depen^

dcncias da famiha, nem me efqueca de offerecer pí*

los meus peccadcs, facnficios , jà que Deos os remio

a tanto cnflo feu,

A nova habiíèçaô , em que ít competiad
liuns a oycros os prodígios, era tao povoada de

fuoíqDiios, que parecia nao caber em laô pe-

queno campa são diliatado exercilo, e tocanda

íempre a en^/eilirj aiíeníàrao cofii a Santa Doa-
zelLj tão firn?e paz, que nenhurki íeaireveu

^yaca a iocalb, nao reípeiíaadoaíyariuy nensi
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í| outras ptíToaç, que alguma vez a vifita^ão , e

tro breve eípgço íe viaô tão feridas das armaa
deites volanies foldados , como moílravá a ex-

periência, em maôs, e rofto de rodaí^nos eílra*

gcs, que deixavão.

Perguntarão hum dia à Santa humas Se-

nhoras , como ella fòíc izeniava ds ião agudas

lanças ? Ao que refpondeu com alegre rifo :

Quando me recolhi a efia cafa^fiz. cotiferto com ef-

tís dnimaesz^tnhos que naõ r/íc moleflajfcm a mim
nem eu a elles , e lhes prometíi naõ defpedillos defloi

habitação ; faÕ taÕ pontuaes, que me nao cffendem ,

antes como affinados clarins, me ajudaÕ aos louvores

do Creador»

Eraõ na porta l e janella do apcfento tap

denfas as nuvens deftes ínfeflos
,
qye cobriau

as paredes ; mas iodos obfervaváo as aieGuas

leis , do reípeiío ; ao romper da Alva abria a
Santa Anacoreta a janeíla, edi^ia aos aiofqui-

lOS : AltOy amigos, a louvar 4 Deos^ a louvar a,

Deos. Obedeciâo ao dccrero pronipíos, e levan-

tando huns íeumufico íyííurro por algum eí*

paça, íe callavaoparacomeçareai emíegundo
coro os outros , fazenda no ar tão conceiíada

harmonia, q parecia racional o diicmío^queos
guiava, aiè que Roía os delpedia para que fof-

íem tratar du feu faíleriíO. Voliavaõ á noite

9 bufcar o feu domiciiio , ea Saraa lhes dizia

que antes de eniregar-fe ao íono Icufafiem o
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^

via a própria mufica com a mcfrna repariíi^ao(

aic que feyto final em mudeciaô , íem quíibra^

rem em íodà a ní>ite íeu filencio.

A quem naõ admira ver renovado o feíice

eílado da Innocencia, obedecendo o irracioi»

pai ao império de huiíia creatura
, para o ren-

dido culio do íeu Criador? Tome liçoens d
peccador rebelde, com a obediência dcsbrutor,
e vcíá que as refifte.ncias a Ley de Deos fazem
o homem mais que bruto

, quando períevèrâ
cbftinado,

Eftando Roía com Iiumas amigas , huma
de grande viaude , a quem mordeu hum moí^
quiso, omatou ; fobreffaliou-íe apiedoía De-^

feníora^e cem as vosesda magoa culpou aquel-

la vingança, dizendolhe : Que faz.es, trrnaa. co»

wo tiras a vida a q^^em , ainda nao tendo ^Ima^
louvei agrad.e€Ído a Bondade f que ojfendemos coma

ingratos j qpie muito hs queira a lin?entaY-fe do tefS

Jangue h^ma crsaturinha
, fe o mep7!õ Deos com a

feu SangMe te alimenta ^ Nao tornes à ojfender aos

meus comfanheíTús, quefe fiz^eres com dkspaz^es, etí

fico porfiadora de q te nao ojfendaÕ as ffius arn^asi

fio) tra occafiaô temia iioma amiga ,
que á

vifikiva , enuar i>a caía ^ qoe viachea de innu*

meravei roidiidaõ de moíquíjos , fendo o íuíid

m.3is que o mtín\o eílríigo , e a San?a com a en*

graquia viveza de íeu engenho liie diíTe :

temais i que fó tres wofq^itcs em veneração da Siín^

ítjJimaTrindadc vgs mordsrão boje , e rju^ra maín

D^zem-
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líezempcnhou a experiência eílc vanciniOípor-^

Que nenhuma peífoa mais , que a vifuou i pa*

deceu o danno^ que conumavão fâzer tão agu*"

das íettas, de que he fuílo atè o ameaço^ íendo

novo afToinbro ver o domínio ^ com que Rofa

.

commonicava a todos o privilegio , que Dect
lhe concedera a ella*

Naõ íe eftreiíavaõ o$ valentes dezejosde

hum total retiro do Mundo, ainda no a peria-^

do deftri£lo de tjo pequena caía , íufpirando

pelo folitario dosdezeito8| invejofa da (anta

liberdade , com que os antigos Anacoretas pq^
yoavaõ de virtudes as ThebaydsSi

CAPITULO XL
Dos ditoz^^s Defpoz.orios de Santa R$f4 0êm

Chriftot

O Diamante de mayor valia ^ cognqae de
ve adornar-le huma Alma para che^

gar lufida ao mais íoberano Thalamo,heo aba^

lido conceito, que forma de fi própria, íendo

aos Olhos do Eípozo brilhante gallao que no
próprio conhecimento he huiíinldade ptofanda,^

Com fama emulaçaó olhava Rola para o íeliGÇ

Defpozorio, com queíua Meíh a Santa Caiha*

rina de Sena^ainda antes de deíacar as priíoenf

de moííal , logrou os privilégios de Beíiiaven-

lurada, an)bicioía de tão Divina coníorcio, ca-

minh^ya Roía apreíTada pelos iMeímoi paffos
—

'

" Ú ^ por
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por chegar ao fuípirado fim dos íeus dezej^os
porem naõ adiantava aeíperança mais quea
fervir como efcrava àquelle Senhor de quem
íe julgava indigna paraeípcía , era iãobayxo
o conceito, que de íi formava

, que lhe parecia
crime digno de caíligo aiè o muito que dezeja-
va imitar aquella diioía Alma, e Deos, que co-
nhecia o valor de tão fino ouro

, quizaugmen-
tar-lhe os quilaiej, alentando com favores ião
humilde conhecimento começando no anteci-

pado prodígio daquella mifteriola borboleta,de
que jà fellàmos , e que naô íó nas corea , qoe
yeftia de preto, e branco, lhe determinou as de
que havia formar-fe o íeu habito, mas com en-
graçados giros rnoílrava fòbre íeu peiío o arii-

íiciofo emprego doíeo trabalho, e fallandofemi

articular vozes lhe diíTe : Rofa dkme o teu cora-

Enigma foy efte
, que eftando difficll aos

olhoí da honvildade, ficava inielligivel aos do
sisor , duvidava Roía do meímo que queria , e
os íeus temores lirâraõ do amoroío Peito de
Chtifto manifeílas demonílraçoens de qu^era
eíla Alma eícolhida eípoía íua.

Com ipais expreíTos f^naes fe eíFeituàraõ

tão aman-tes unioens. Appareceu-lhe tm í^o-

nhos hum galhardo Mancebo affíonia dodia,
inveja do Sol, e o oiais bello entre os filhos

doa homens, indeciía em tanto reíplandot não
íabia deierminâr íe era habitador da Gkria , íe

cre-
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cícdito da naiureza humana , e fò via que fua

Alma lhe entregava todo odcminio das^uas
poienciasjabrazadaem entetnecidiíIlíDOS aíFec-

tos, dezejando formar das nieímas Eftrellas cg^

raçoens porque em cada hum le ex^plicafle íeu

amoremmuiias linguas. Elie olhava para el-

Ia com agradoi de benignidade , e ella fe íuf-

pendia com ternuras de amante, porém repara-

va que tão mageíloía peíToa veííiíTe o abatida

trage deofEcial de lavrar pedra, porque affimo

afíeguravaõ íeus veííides. Chegou-íe a ella^

elhe perguntou fe queria íer fua eípoía, que era

o negocio, que alli o ir2fia,Roía, que nen huiii

peníamenio deu nunca a eíía palavra, cerrando

às antigas pretenfoens os ouvidosjefcutco eíla

com focego,e abraçou com alvorcço,paree€ndo^

lhe naõ cabia nos cabedaes da mayor fortuna

Thefouro , de que naô a fizeíTe lenhora eíle

Deípozorio, e eftendendo a maõ deu com ella

ao Eípozo palavra de verdadeira fè , qye de^,

zempenhou a íya confia nela.

Executado o concerto
,
fedeípedio o Á-

mante, dizendo-lhe que el!c havia de fazer cer-

ta jornada, e lhe deitava hons pedsc^osticjuar-

mores, para que na íua aufencia cs íofíc polia**

do, e advertió lhe que os vincalos do amor^ co^

mo enlaçavaõ as vôtade^jnaõdeyxsvGo para ou-

tro emprega liberdade^ nem aos peníâinensos,

que perdeíTe o cuidado do íuftento de íeus

pays pcrque ellc icniava à fua cònta eíla

Hl cai-
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cuidado , de que ella devia defcuidaríe , -pcíá

Uy de deixar os pays pelo eípoío.

Aulentou fe deixando-a nos braços da
íaudadcjque íao mais rigorcíos que c» da mor-
te. Parec€U'lhe que depois de alguns dias vol-

tara da jornada , c aos alvoroços dc velioera

deíconio a íurbaçaô de naô eftarein acabados
de Ifâftrar os mármores , e fe defculpou com o
pouco ufo , e muitas cccupaçoens. Sorrio-fc

elle , vendo-8 mais diligente cm dar cores aos

vagares , que prefías ao trabalho , e lhe diíTe

:

N^Õ imagines , querida efpofa , que he taõpouco #

que te amo . que te deixajfe fó no pemfo exercido

de lavrar ejfas pedras; attende , e veras que a wui-^

tasfieyamefmaocctipaçaõ. Abrio huma poría-

e lhe moftrou huma grande fala , e nella innu,

Iteráveis Virgens , todas occupadas naô em
bòrdár flores, mas em polir mármores, abran-

dando-lhes a dureza com o copiozo pranto dc

íeus olhos. Com íangue de cordeiro le vencem
as refiftencias do diamante

,
aqui para trocar

cm diamantes os mármores íe diftilla pelos

olhos o corsçãOjporque lagrimas a muitos fa-

zem das ped?as Almas , ainda quando as ver-

tem Almas de pedra,

O que mais admirou a Roía ,
foy ver to-

da aquella companhia laó lufida nas galas,fâo

rica tias joyas, tão primorofa nos adornos, qu^
o galhardo do traje deímentia o grofíeiro do

ofÍície,e dcfta íufpeníaõ a iirâraõ,dizendo que
:

'
~ para
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pafa alcançaro íublime do premio hâvia o tra-

balho de adiantar o merecimento , c íc exami-

nou com aiençjõ a obra , e achou que o3 rayos

do Sol íe vião nas pedrai , tão finamente efla-

vão lavradas , que íerfiaõ ao Ceo de eípelhos.

Sentida de ver o pouco que trabalhara olhou
•para fi com dezengano , e achou-fe com igual

lazimento, porque o habito eíiava bordado de
pérolas com roías de diamantes, e folhajens de
eímeraldas

, perfiladas de finiflimo ouro. Al-
liífimosforaõ os íegredos , que Roía entendeu
defte myíleriozo íonho, conhecendo nelle que
eflava admiitida a incomparável dignidade de
fifpofa de Deos precedendo a eifla vizaõ as cir-

cunftancias, que melhor agora a declaraõ-

Em hiim Domingo de Ramos íe achava
a Santa coai outras Terceiras junto doAlcae
de N* Senhora do Rofario , e ao repartir o Sa-
criftaõ as palmas com enigmático rieícaido fí«

çou Roía íem ella, confuía com o íuceíTojCren-

do que os (eus peccados a faziaõ na5 alcançâc
aqaella myfteriofa infignia , e qoe devia a col-

pa de ter triunfado della^ e naõ ella da culpi,

profundou o conhecimento do nada, que valia

diante de Deos : mas foy , ainda que furmer-
gida nos temores , a companhando com asou-
iras a prociíTaõ , fendo a dor de fe ver íem a--

quella vidoriofa diviía a que melhor a difpu-
nha para mereccia , examinou a confciencia fo-

brcíTaliada , e tudo lhe parecia crime contra a
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Di virsa Juíliça i fem alentos recorreu ao feu
coftumado refugio, e tornou para a Capella do
Rofario a bufcar no patrocinio da Senhora ía-

grado, de que fe amparaííe , fez das fuas lagri-

iBâs inierceííoras para alcançar b perdaõ, pu-
nindo-fe dâ vangloria no fen ti mento de na5
chegar*lhe a repariiçaõ, que dezejava.

Cooípadecida a piedoía Senhora fe lhe

moílrou coro íemblante tão benigno
, que po-

de aleníar o ícu defmayado animo , conhecen-
do qoe àquelles Divinos Olhos íe inclinavaõ

para ella com miíericordia,eíle favor no paíTo,

tm que fe julgava mais defvaIic]a,peneirou tan-

to feu humilde coração, que cQbradas as perdi-

das forças dlíTe ; Jk Smhora , naõ cjnero palmas

•por mao^ e beneficio do homem mortal^ vos, qne foií

fermofiffima Palma de cadès, me concedereis o Ra^

mo , que nmca fe marcha , para qne eu renda efíe

trimfo ao mâyor dos Reis.

Neila arnoroía fufpenía5 noiou que a

Rainha dos Anjos com hum novo , e hiayor a-

grado ó1hâ?a para o Santiílmo Filho , e logo

vèlíava os olhis a Roía , que abrazada em fua-

^íffimos afe6tu§ poz os íeus no bendito Meni-
no a quem achou com os meímos finaes de mi-
íecic rdia. Enpj^Ifada neíle mar de doçuras an-^

dop foa Alma fluátuando fem fe determinar em
qual dos\dr;us objeéíus íedeiivefrem ião aman-
tes íuígeníoena. Dccidio o Menino a duvida,

roa)p(20do neíli.s palâViâi ; Rofa d& mçfi m-afaó'
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m feras a minha £fpofa. Penetrou cfle favor ò
mais intimo da Alma , e nan pDciendo as for-

Çíshurwanas reparar taõ veliemenie fetta , ca-

hio a Sanca em terra defmayada y âonde efte-

ve larguirtimo tempo padecendo artroroía luta

de confaíoens, eafFs£lo3; cobrada de tã^ sman-
te leihargo , e naõ achindo palavras 5 com que
agradecer tanto beneficio , íe tornou a Maria
Saniiffima em que íempre achavâo felice de-
zempenho as fuas dividas , e querendo em tudo
iniitala, diíTe : Aújííi efta, Senhor a vofa efirava,

vojfa foH, voffa ferey, e fó vo/Ta cjaero ftrjfaça-fe em
mim vojfa Santa vontade. A lUrbaçaõ , ou o al-

voroço embargàraS de ferie as vozes^ que que-
rendo fiar das expreíToens o agradecimento de
tantas dividas, lornái/á a repetir (empre h mef-
mas palavras 5 atè que fobmergida a AlmVem
ião dilatado pego de piedades , ficou toda mu-
dezas 5 que o amor melhor fe declara quando
tnenos fe explica , rendida atè o maiã profundo
falíou amando o que naõ pod a prcférmdo.
"''^

' Nas Bodas de Caná foya Virgem Santif-
fiina quem ateendeo ao deícuido paráque aos
convidados naõ fahaíTe o vinho: aqui nos Def-
pozòriosde Roíafoy a mefma Senhora quem
acodio a fuas fufpenfoens

, para que de aliena-
da naõ pareceíTe menos agradecida, c lhe diííe:

ye^ felice eípofa, o imponderável favor^com cjuemcM,

PdhoteenricjTàce, Foraõ eftas palavras mufica
nupcial, çgm que a Mãy do Eípozo appiaudía

H4 tã3
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laó myíleriozo a£to , naõ entoadas à arpa de
David , roas ao barmoniozo clarim da mefma
piedade; os fera ficos ardores , as elevadas da*
çuras, em que íe arrebatou eíla ditofa Alma,
naô cabem na humana ponderação , avaliem-íe

08 eífeiíos pela cauía , íc cabe na esfera do dií-

ciirío tão alto vo-o,

He fogo oamor, c hum coração pofluido
dos feus inçendios de tudo o que naõ he abra-

içar^fe íe defvia. Jà a perda da palma naõ tinha

lugar m lembrança
, occupados todos os fen^

úioh oa poíTe do fermuzo Lirio dos valles,fen^

do eíla amorofa união quem iransformando-ái

no Amado a deixou de todo o terreno em hum
efquecimenio total.

Examinados pelos confeíTorcs as circunf-*

tancias d^fte prodigií), e obrigada a q^e as de-

claraíTe , reípondeu que naõ cabia nas palavras

o que fò na Alma cabia. Ajuílado» os Deípo-
f;orio5, e recebidas as joyas, que dos thefouros

da Divina graça repanio a poderofa Maõ do
AltiffimOjíe recolheu Roía a íua cafa,e queren-

do afSnar maie as prifoens da fua memoria com
hum perpetuo deípenador de t^nta felicidade,

chamou íeu irmaô , e íem quebrar a chave ao

fegredo guardou no peyio o myfterio , e lhe

propoz dczcjava hum anel , o qual em lugar

de diamante tiveíTe huma pequenina Imagem
do Menino Jefus , myfterioía pedra Iman de



de SantA Rofa de Santa Maria, III

ftf» que fe havia rie eícolpir no circulo do and.

Como a refoluçaó era infpirada, nao podia fer

vagarofa , e fem dar tempo aos diícurfos
, que

jà vinhaô deffinidos dc mais aUo Tribunal, dif-

íe o Irmaô que a letra feria : Rofa do meu cora^

ração, tn feras a minha £//?6íyZ Novamente em-
iwudeceu a Santa, vendo que fem particular luz
do Geo naõ podia fer revelado o que no mais

intimo da fua Alma tinha ella efcondido, e

poíTuida de mayor aíTombro íe abada ao mais
Ínfimo do nada , que em fi conhecia

,
para fu-

blimar mais a« mercês , de que íe nao achava
merecedora.

Entre eftes diícurfos íe acrifolavaõ maif
osfeos exireifnos

, porque os favores do Ceo
corriaô amonioacios fobre toda a confidera-

^aô. Na Quinta feira mayor citava o anel fei-

to , e o levou Rofa ao Sacriftaõ ,
pedindocom

humilde rendimento que o qaízeíTe depofiiar

úQ cofre, em que naqoelles tres dias íe gaarda
o Santiífimo Sacramento , moftrando iníepa-

raveUa uniaó, quenâõdeíata ne.n a fepuUura,

por fer igaal para ambos o tumulo , e o tha-

íamo.

A grande opinião , que todos sinhão das
fuas virrudes^acreditadas com muitas experiên-

cias, facilitou o dcípacho , fechou-íe o anel no
cofre, e no Domingo de Paícoa , eílando Roía
na Capella do Rofario , veyo milagrofamente

5 anel introdufiríe^he n dedo do coraçao^i
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como verdadeira íris, que fegurava jà ferenada
a lormeoía da paixão de Chrifl^ ,e reftituiios
CS refplandores ao brilhante Sol de Juftiqa,pa-
ra que reírufcitaíTe em Roía a alegria , que a-
fnonalhàraõ no feu peito os precifos impulfos
de tanta dor.Eítava íua mãy prefente a eíle mi-
lagrozo caio ^ mas como incapaz de tão alta
comprehenfaõ, naõ percebeu nada do que paf-
íav'a, ainda fendo na filha os júbilos de alegria
laõ incomparáveis que podiaõ defpertar repa-
ros na mais adormeçida atrençíõ.

Efle anel depois da m jrte da Santa , co-
mo joya de infinito preço , recolheu a cordial
devoçâó da oiulher do Almoxarife D.Gonçalo,
a quem fuccqdeu eíle prodigio. Tinha clle hu
amigOjqye maiíí enleado nos tráfegos do Muii-
do, do que nas commercios da eternidade vi-
via com menos cuidado na morte , do que na
vida; eftâodo hum dia vifitando o Almoxarife,
fefalloo nefle myfleriozo anel , e pedioelle
IhodeixaíTem ver: omefmofuy tocallo, que
.atearfe o fogo do amor de Deos tanto em íeu
pei tosque íeniia ab azar-íe com os penetrantes
impolíoj de foberanas infpirsçoens , e naõ po-
dendo jl reprímiUaS jfompeu neftes louvores :

Rúfd amada,. Rofa entre todas efcolhida, Rofa Ef-
fofa do Cordeirofem mancha, jrande fóis^ fubltme,
e gloriofa em companhia triunfante dos Bemavsn^
turados. Nelles elevados periodcs reípiravao
de^otp coraçíõ daquelle homem

,
^ndo fó a

língua
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língua a que ficou defoccupada das forres pri-

íoens, com que o encarcerou o EfpiriíOjdeixan-

do-o tão immovel , que parecia mais eítaiua

míenfivel, do que homem raonah a maõ direi-

ta ficou levantada na mefma acçaõ , cooi que

pegou no anel, a efquerda unida ao peito, aon-

de acodio por fuíleniar o coração , qu2 parecia

no agitado movimento com que palpitava,que-

rer voar a melhor Esfera , e todo o corpo ea^

torpecido íem ufo para movimento a!gum*Tra-

balhava o áixozú preío por cobrar a perdida

liberdade, querendo dever às próprias forças

defataròs laços, que apertava o invencível po-

der de Deos , e em que a ignorância achava

violências, c a Alma fuavidades : porém todas

as traças^fícavaõ inúteis perfeverando o home
na nefma prifaõ, de que fô ficou livre a voz pa-

ra os louvores de Deo€, e de Sanra Roía, coíti

ião vivas expreííoens
,
que íe conhecia íerem

didadas pela Sabedoria do Ahiffiíim.

' Irrefoluío D.GonçalOjque íe achava pre-

zente, fe deVia limar as prifoens coma íepara-

çaõ do anel, ou dilatar o preío na íelicidade dó
cárcere, ambos fe íuípeodiao ,

porque ambos
intereffavaõ, D.Gonçalo na edificaçaõ,e o pre-

ío na cadea. Tinha acodido gente á noticia do

íucceíio , e decommum parecer determinàraS

tirar o anel daquella ditoía maõ , e foy reíli tui-

la ao natural ufo , queembargâra o exceíTo do

Êmor , paliando dg íuave deliqyio, em que fua
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Almagoíava felicidadeií , ao procellozo máf
de íaudozos gemidos , em que naufragando o
çoracçaõ íe queixava da impiedade, com que
por acodirem a hum nada de terra , o privavaõ
de huoia íemelhança da Gloria, em que a bilra-
Ilidas as potencias , era íb o amor alento do vi-
ver , e com hum impetuozo fufpiro diffe : Oh
W^nor. oh fogo, oh doces prifiens , ent que minha Al"
pm fe arrebatai Para onde tefafie , h Rofa peregri^m I Leva^me a ejja ditofa Morada, aondefofe vC
ve, porque fi nella fe ama. Reíliíuido o homem
0 íeus íentidos pcrfeverou devoio,e acabou|ían«
IO, porque o8 benefícios de Santa Rofa fó pârâo
na Bemaventurança.

C A P í T U L O. XIK
Da perfeita miao comPeos.

H E a aniaõ dos coraçoens
, que fe aroão l

a líiayor felicidade de hum coração , li-

vrando a iransfotmaçaõ no amado da íenfivel

dor da auíencía
, que he o mais agudo cuicllo

do amor: porquehuma Alma, que íe anima do
mefmo centro, q ^m^, nao ha infl:ante,em que
deixe de aaiar , nem refpiraçaô

, que naô íeja

ííierecer , correndo os alentos de hum coraçaõ
pelos impulíos de ambos os coraçoens, Aquel-
le,diz S Paulo, que fe naô fabe íeparar de Deos
he hum Eípirito com ellej Rofa, que começaa
a amar lanio que principiou a viver , deixan-
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Ho toda» ãs direeçoens da íua vida nas mãos da
íua fineza , bem rnoftra fojríublime o grào de
iiniaõ, a que fubio no extremo, com que amou.

Na primeira primavera dos annos quando
ainda o difcurfo naõ fabe formar ide s, a enfi-

nava a orar o meímo Eípir iio Santo, naô iniec-

rompendo eíle elevado exercício nem o defa«

Cordo do íono, porque dormindo fe lheouviaõ
proferir as meímas oraçoens , que acordada
coftumava refar , nâqcomo quem fonha , mas
com aquella expreflaô de quero íe deívella :

corria pelo caminho da perfeyçaô com pafio»
ião apreffados

, que na idade de doze annos ci-

tava naquclle graode oraçaõ , a que a Theolo-
gia miílica chama unitivo : porque, como as

primeiras luzes, que a alumiaraS j foraô rayos,
que a feriraõ, haviaõ as chammas de atear int
cendios,

Dous modos teve de Oração, o primeiro,
emaig elevado era deícccypar o peníemento,
entregando a Deos todas as operaçcens do cui-
dado

, deixando levar íe pelo immenío mar da
Divindade

, guiada pela Ma5 do que íò a fi fe

comprehende, e nefta sbílracçao gaftava !odos
os dias dí ze horas. O fegursdo modo , e quafi
continuo era enlaçada nos dcmefticcs empre-
gos

, e peníoens da vida humana ,
lograr íeni

iOíerrufÇ85 a prezença do Divino Amante ;

naò havia lugar
, que naô fcfíe Ara para o íea

íacrificio, nem creaiyra, queviíTe, cm quem
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raôconíemplaíTe as perfeiçoens doCreadori
íe doreua, o coração com Deos velava, no cam-
po a fermcíura das flores a íufpendia,na Igreja

como íimante Serafioí rendia adoraçoens ao

ihrono, aonde, como em ciariffimo eípelhojcf-

ta«^a vendo a íuprema Magcftade, íem haver

inílanie, em que as occupaçoensdo Mundo , a

deíunifíem das coniemplaçoens do Ceo, entre-

gues s tão doces ptiíoens iodas as íuas poten-

ciai, fallando intima , c adualmente com Deos

acedia fem embaraço às acçoens exteriores :

leípondia prompta, e tratava de todos os nego-

€ios,que lhe confuliavaô, com tal expedição , e

acerto, como fe naô tivera outro emprego o íea

Cuidado.

A fua mais coftumada occupaçaõ , e em

Ijue os eímeros da arte pcdiaõ dar liçoens à na-

lyreza, era bordar flores , as filhas do Almoxa-

rife, que lhefaziaõ companhia, aíRrmàraõque

muitas vezes ao levantar o braço cem a agulha

íe arrebatava em hum elevado extafi , e com

breve deemra deícia a maô, continuando o la-

vor íem errar o poiíío
,
eftam.pando o amor na

íya Alaia o abrazado das reías
,
quando Roía

no baílidor iaurava o cândido das açucenas.

Oh inílantes de Deos, e quanto vaks ,
mas oh

Mundo, e quantos annos perdes , naõ reparan-

do acegeyra que deve cobrar em lagrimas o

tenipo, qiíc deíperdiça nas horas
,
que de Decs

íe aparta , ícndo Senhor,que. a hum.peníamen-
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to de kxnWo

, da de prenuo huma eternidade
d€ gloria.

Perfídia Rofa na or?.ça5 , rocha na firme-
za, quando mais branda cera para as impreí-
foens da graça, nos dias de mayor concurío na
Igreja,eílava para a diftracçiõ como na folidaõ
do dezerio bufcava ornais eílreiío cantinho,
aoadepudríTe,fixando os olhos no Ahar,cerral-
los para todas as creamras,parecendDmais cegai
gue devora

, porque nem os mais vizinhos cb-
Jectos a obrigavtó a mover os parpados dos
olhos. Fechou Paulo os íeos ao Mundo , e via
o Ceo aberto

, Rofa ainda com os olhos ibérios
linha den tro em fi o Ceo cerrado,

,

Nefta imfííobilidade perfiília animado pe^
nhaícojoue naó podiaô ccmbater humanas for-
ças, deíde a madrugada atè o fim da tarde ; na

I^"^^
dillata^a mais eíla prodígioía

Eílihía, ficando da manhãada duinta feira atè
o Domingo íem movimenco algum : fecha^a-
íe no.oraiorio daxafa

, íem^ abrir a Dcna a hu-
mano commcrcio

, porque era íò com Deos^o
leu contrato. ^Succedeu algiimas vezes baiereoi
CQm repeiiçaô

, íem -que diligencia elgosDa.a
deípertaíTe do íuave íoao, em que ísja Alma
gozava dos íruuog de fi?u-deívelG v areuida de^..
pois de ^eíatienra na falia da repoíía.diffe com
a candidez de feu coração que fim quizera-

a

codir a quem chama va.mas q naó pudera, por«
que quem a prendia a ^oaò ddxâra. : . - .

:
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Tres horas cada dia deftinou o feu a graJ»

decimenio para dar a Deos as gréças pelos bc*

neficios recebidos pela manhâi, ao meyo dia, e

ao pôr do Sol; nefles tempos , recordando as li-

berslidodeb , com que a enriquecia a íobcrana

Omnipotência, fc confundia no profundo a-

biímo do próprio nada, vendo ião prodigiofa a

Maô que lhe abria 09 larguiffimos ihefouros de

tanta «sifcricordia, achando iodos os dia?5, no^

vas dividas , de que fazer lembrança , tiradas

dos pcncualifiimos memoriaes do leu conheci-*

i3)enío.

Em hum novo,e admirável modo de orac

íe deíafogárão feus terniíBmcs afeâos , pedio

»o íeu ConfeíTor que lhefizeíTe huma declara-

ção doâ principaes nomes,e auribuios de Dcos

lirados da fagrada Eícrmura , conftava o nu-

mero de 150. Décadas, queellaiepartio, rema-

tando cada hqnia com o Gloria p^rn, eneíla me-

ditação occopava taõ largas horas, que veyoo

uío a fazer reípiraçaõ da vida , eíle único em*

prego da Alma.
Começou Roía a meditar no immenfo

mar das Divinas per feiçoens , e hidrcpicade

ião íoberanas aguas veyo a recolher dentro de

íea-coraçaõ iodo hum oceano de glorias. O
nafcínieoto do Sol he annuncio de iodo o dia,

a. meditação de Roía principiou liçaõ ^ e ter-

ininpu-íe cuílome, rios deíabrigos do Prezepió

a prendeu o aielhor Meilre as nudezes do Cal-
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«rio, Roíà nas auroras do meditar , bebeu ao
verdadeiro Sol oi reípalndores do luzir , ven-
céndo as iras do Inferno cem as armas da
Oraçaô ,que aconfelh iwaa iodcs,di2cndo,que
era o que mais atormentava os Demomos , de.
bi)iiando-lheasf;)rç3? para at continuadas ba-
talhai, em que fundão íeus mayorés iriuof vs*

Das roais domefticas occupaçoens for*
njava degraos paraíubir eíla mvftica eícada.
Cofendopriíferia a cada ponto hum epiíheso^
porque foflem de ouro os fios de tão reacs pan-
tosinai convcrÍ2Çoens íntrodufia a meíma pra-
tica porque diíTeffiin at palavras com a eleva-
ção dos pen(ameni08,cortfervâva a presença de
Deos entre a mayor confuíaô das creaiurat^
íem que perdeffe de vifta a Mageftâde

, que a-
©a va, pelas apparencias, com que áa creatura %
aaendia

, gfando de diícreros equívocos nat
repoílas, por íc nao divertir das finezas, traça
de que fe valeu engenhoía para a perfeiç ar a
virtude, mas que muito , íe o meímo foberano
alento, que a íeu grande coraçaô dava ezas pa^
ra a valentia do meditar

, agora lhe a vivou lu-
2es para com o meímo Sol íe unir, fendo as

'^^^^^"^gíwaiicas teí!cmunhas defta perpetua
sífiítencia

, bufcando fempre modo de enlaçar
o humano com o eípirirual.

Se entrava no íeu jardim com algumas
amigas, e lhe gabavaô o aoieno^ e dekítavel^ref-
pondia ; Sim ^jUf^rmo^o f € gn^r^içadQ gjardim

^
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Deos lhe aHgmcnte as flores , cjue fao os efmaltes do

campo\ applicandoa intelligencia ao jardim dà

íua Alma , e pedindo mulciplicado o numero

das virtudeg, e nefta f&rmaerão royfterios ain^

da as mais ordinárias repoftas.

Recolhendo-íe hum dia para cafa fero a-

lentos para tantas dores, e quafi debilitadas de

iodo as forças ao iropeto dcs achaques , deier-

minou coíer hum pequeno de paõ , de que tc-

mar hum caldo , antes que a muita fraqueza

lhe prohibiííe o ufo dos íeus exerciciosj

pedioa huma vifinha humas brazas, c trafendo

jà a precifa prevençaõ para poder fazelo , ou-

io fobre hum Alemo huma ave com taõdoce

melodia ,
que oharmoniozo deípertava o con-

templativo ; parou a ouvir para mais íe afFer-

voraf, fendo efte íonoro clarim , avifo do cui-

dado , com que devia deícuidar-íc de fi , e co-

meçou com íanta emulação a reprehender-íe,

dizendo : Que he ifto, que faço , oh em que cuidai

hum irracionalúnho , louva ao Creador de todo o

Umverfo efcjuecido do Juftento, (jue em mez^a de ef-

meraldas lhe oferece liberal o Autor da naturez^a,

e eu taõ dilligente bufco com trabalho o que elle dei-^

xa €om cfquecimento> que concedeu a efle animadâ

ramalhete de plumas quem lhe deu o fer , para que

lhe renda tao empenhados louvores , e que me per-

mittio a mimyquetaÕalhea tjiou dos feus bencficml

quem naÕ tem alma gratifica a vida , e eu nao trate

de arradi^er a vida^ e a Alma. Tema a mmha in--^

. gratidão
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^àtidão os golpes daJufiiça.jàquetadinHtiifoa
cm recompenfas da Mifericérdia,

^3eíla confideraçaõ fe arrebatou em iSd
elevado extafe , que íendo hov^e horas da ma^
nhãa^naõ defpenou dò ínave fono

^ que lhe
prendeu os íetiiidòs^fe nao pelas quaíro da tar-
de, imitando a Pedro Abbadc , aquellc felice
extático , a quem a trinada voz de outro igual
cantor fuípendeu tantos annos os feniidos na
confideraçaõ do Divino podejj ; e com íantà
porfia fe competirão nos louvores de Deos Ro-
fa em abraíados aíFedos , e a Aye acordes
melodias.

Híte fuavifllrad fogo
^ que ardia éth fea

coraçaõ, dezejava atear em todos, fendo o alen-
tOj com que perfuadia, labareda^ que aíToprada
com o ar da refpiraçaô, enccndia os mais dutoi
peiíos

, tornando-os de pedras em Eílrellas dd
Firmaníenio.

^
Para eftefim pédia aos padres CdnfefTo*

res,q ncs côfeílionarios^e nos púlpitos períua-
diífem a liçaõ do infigneFrei Luis de Granada^
Aguia íublime

, q bebeu no melhor Sol os ta-
yos,paraq foffem línguas de fogo as íuas letras*

Com tão cíFieaíes razoens facilitava o ím«
portânie ufo da Qraçaô mental

^ quê nos meí«
mos argumentos, com que cònvencia^íe eleva-
va

, fendo a admiraqaô de a ver voar ás tílrel-
ias muda rhetorica, com quâ melhorava a maí*
enferma c^DÍciencia.
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A vara de Mcyíès levantada ao ar faravá

ò vcnenozo toque das ferpentef;Rofa fufpenía

íobre as nuvens trocava em neÊlar de devoção

e peçonha das culpas. Oh efficaciílímo exem-

plo, e quanto mais vences çom as obtaç , do \
com a eloquência. Períuadia mais o íilencioy

que as palavras, mais a immobilidade, que as

scçoens, íendo muitas as Almas, que deixàraS

os camíníios de Babilónia pelas eílradas da ce-

kftial Jerufalem.

Foy dcvotiflima do Santo Roíario, tecen-

do todos os dias com cordial ternura hum myí-

teriozo ramalhete de flores , e quando as havia,

de roías , com que penhora va as Mãos de Ma-
ria Saniiífimapara cdefpacho dos feus aman-

tes requerimentos ,
enlaçando a Oração vocal

com a mental em ta5 fervorozos exiremos,que

na5 diftinguia o amor em qual fazia mais dig-

no íacrifício.

Trafia íempre no braço hum Roíario de

contas , finalando com efla fobsrana cadeaa

preíada efcravidaõsa queíe entregava voluntá-

ria , e quando o reípeito a detinha em inúteis

converísçoens, tirava asconfai, e applicava a

oraçaô delias pelas peíToas , que via diítrahi-

das , e a muitas fez o fervoroijo da inierceíTaõ

nmdar o dcícuidado dos coflumes.

Até no iníenfstivo obrava a íua interceíTaõ

milagres, fazendo- menos ruidoía a converíaõ

dos homens quem para louvar a Deos movia o
.

' iníen-
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inícnfivel. Ao abrir de madrugada a janella
pondo o$ olhos por iodo o campo dizia com
David ; Lohvaj, todas as fUntas da terra , ao
nhQr\ prodígio nunca ouviJo nos Hmiies do pof
der hiimano,com çavaõ a ntenear-fe os ramof^'
e íocando-íe humas com outras as folha» , fa-
zidõ ao cooipafTo de Roía huma fonora harmo-
nia com tania pauía , e laõ ajudada confonan-
cií?, ^ ainda a mais bomilde hervinha íe gover-
nava pela mefmaíulfd:a$ arvores, que novigo-
rozo dos froncôs difficultavao taô ligeiras vol-
ta«>fe inclinavâõ atè beijareis? a terra, moftran-
da no profundo da hum liaçaõ o prcmpio da
obediência

, e todos em mudas acordes vozes
louvavaô a íuprema Magettade , fendo Roía a
Meftra de íáo fabio contraponto.

Hgma manhâa cm que huma amiga faa
foy hoípeda em fua cafa , fe lhe fei parente ao
abrir a jmella efte prodígio, caufando defi-
guaes effdtos em ambat ; na hoípeda foy fuf-
pcnfao a maravilha^ e em Roía mô fez novida-
de o milagre, ames, reparando na attençao da
companheira , lhe diíTe s rede. amtga, qptanto he
dtgrta de adorafoens acjnelU Magcjlade ffiprema^
^' tifice do Ceo, e da terra > a qtsem ainda osinfen-'

fívets trihfítad rendimentos , c he tal comigo a fna,
mifericordia , qne podendo ptinirne defagradecidár
me defperta do lethargo, em que vivo ingrata , com
o exemplo^ qne naofigo por tnntil : grande piedade
a de tao bom Deos, mas grande ferez^a a de tm duro

1 5 f^t9
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feyto como o dejia vil creatnra.

Suave harmonia entre os amantes do Ceo
he o zmox 9 celeftial orgam no coro dos Anjos
he o toque dos louvores

, que alegrando o mef-

n)0 Deo8,infunde no mm ínfimo da lerra fcié-

cia de acordes confonancias confunda-íe a re-

fiftencia do coração humano , vendo em quem
naò femaniaiadoo coraçaô tão finoofaGrificio,

e acpbe de deíperfar ás vozes do iníenfivel o
profundo íono, em que he fonho a vida , para
que nâô íeja defacordo a monc.

No ultimo anno da fua vida fubirao de
ponto os íeus extremos com maisgracioíos ca-

los. Por toda a Quarefma ao pôr do Sol dcícia

Roía ao feu jardim , ou por íubrtiiuirlhe lazer,

ou por enfinar a amar as flores,e no mais alto de
huma arvore fc lhe t fferecia por companheiro
hum Roiii;ino|,efpcrando mudo que Roía dèf-

(c final p^ra que o trinado da fua vQz entoaíTe

os Divinos louvores^ Incitada a contemplaria
va Virgepi cqm eíie deíafio rompia os ares, di-

zendo eíp epioadas vezes eftes íingelos verícs.

Paxanllo Rmfemr ,

^Ukenns al Semr \

Tu alaha tu Criador »

Ta alabo mi Salvador.

Naõ linha medição overío, porque a«

fillabai dos affeólo^ coniaõ-íe pelo fino , e naô
pelo ajuílado. AçabavaaSania oíqaveda íua

myfica, e çg^ptÇciva o Ruuicinol a cnioat a do-
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ce melodia, que aprendera em taõ affinadas vo-

zei, e nefta alternaiiva gaftava todos os dia*

huma hora, de íorie, que quando a Santa can-

tava a Ave ecnmudccia , eícutando com aiten*.

çâõ o que ella proferia com rendimento , e

quando o Rouxinol cantava, Roía íe elevava de

lorce,que penetrando os Ceos emravaõ no maii

9IC0 do Empíreo íeus penfamentos. Acabada

a hora defpedia com agrado o Mufico, c 4âv^

fim com eíla letra.

Como te amarty mi DioSf

Siendo yo tu çriatnra^

Ytíi mi Creador í

Aíírahidos de taò repetido affombro Of

que o prezenciavaõ , louvavaô a Deos , huns
pelo myfterioz© da Ave , ouirogpelo poder da

virtude , e Bofa em alegres jqbiloa proflegui^

cantando.

Anncjuefevà, y me de:)ÇA

Bolando el faxarillo i

Mi Dios con migo queda j

Porfiemfrefea bendito^

Foy a força da Oraçaõ defla extática vir-

gem Ião efficaz , que naõ íô penetrou cs Ceos
mas aitfahindo o mais iníenfivel com o leu

exemplo, parecia infundir alma na mefma irra-

cionalidade, para que louvando a Deos foílem

ainda as mais humildei hervaf do campo mu-
das prègadoras , que deíperiaííem o de que os

í»orsae$ íe efqueccm.

I4 Oh



^t3^ ^ipcriíi^Ansgjríca da prodigiofa vida
Oh concuríode maravilhas, mas oh ma*

ravilha da íoberana Maõ! Dupplicaõ íe na
terra osfinaes do poder , para que tema o deí^
cuido quando íe nega ao rccoohecimenio da
M.geflade , brota o peyto de Rofa incêndios,
pa^ a q as folhas das arvores fe movaô línguas^

Slàt acendaõ çhammas,

CAPITULO xm.
Pashnérofasefcíiridadss

, que padeceu e^A

âitofa Alma^

C Omo o fogo mais inrenfo affina o ourojl^

a íribulaç^ô apura o juftojO vento Boreas
íe ajuiua ás nuvem, também as eíp^lha , as
infpírsçoens doEíplrifo Santo íe unem vinu-
dei, oar da vaidade íç Jiíea atreve

, para que íc

«partem \ os rayosdo StJ quando mais aáivos,
dcfvanecem os mais denfos nublado». Cco
sdoriiado de puriffimas Eftrellas era a Alma de
Sai^ta Rpfa , e porque ao reíplandor da» vir-

tudei .naõ eclipíaíTcm os grofíejroí vapores da
^anglod3,nai vivas çhamm^s do padecer a qui?
Deo* como íciencia infinita, defender deftes aí-

faltos , em que tem perigado tanto numero de
Eípiritos,

Subio efla ditoía Âlma ao puro, e ultimo
da perfei \z uniaô coro Deos , fendo alen-

to, de que vivia, os apertados laços , de que fe

mh de(atava,unio a iminsnía diftancia do Ceo,

e 1 er*
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c Terra

, logtando na continua prezenqa do A-
Jiiado as dita« de poíTuir , ainda nosfufios de
cfperar, tendo nas ímprefToens da memoria tão
viva a imaí^em de Dcos

, que nem o iBultipli-
cado d s objeélos, que via, a confundiaõ, nem
as occupaçoens a arrifcavaò , e a efre meímo
palTo íe achava fubmergida em talabiímode
cfcuridadet

, que chegava a duvidar-fe efiâ^^a

nos horrorozoi ca ceres do Inferno, ou fe era5
aquellas penas as que fe padecem no Pyrgaio-
í^io

; nada difcorria o entendimento
, que dei^

ataíTe de íer martírio , nem hum rehmpago de
luz alumiava a lenebrofa noite de taiim def-'

€onfoiaça5,tudo eraô furioios v*eoio8 de nibti-^

It^íj jens, ícm achar na memoria de Deos raboa,
em que íalvar-fe de tão horrível tempedade.
Chorafa , crefcendo o amargo mar de tantas
penas com as docef inundaçoeni dai íuas lagri-

mas
, € naõ chegôvaô es gemidos adefcc brir o

porto da Efperan(ça,a vontade para amar toda
era cinzas , o entendimento pava diícorrer to-

do era fombras, os paffados incêndios , em que
íeu coraçaô ardia^ jàeraõ neve, em q fe resfria-
V2, nada íabiadcff, jo!ganda-íe apartada de
Deos , e raõ cílràaha para o Ceo , que deíco-
nhecia o feiice eílado, a qae chegara; nefte la-

byrinihode afrlicçoens , clamava do mais inu-
mo da Âlma t Dsasy Dcas meu , forqnt me defem^
faraj}es^,c a chava o clamor cerrada a porta do
Ccu , a que baiia , fendoo qise mais opp ri mia
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íeu amanie coraçaó ver entre lâo iriftes fom-

bras huos vizos de que anoàra , mas agora naõ
amava , nem conhecia ; bufcava o Âmadonat
eílrellss , que coílumavaõ fcr dcíperiador dos

ícus afFedos, e achava eclipíadas asíuas luzes,

€ finalmerue as flores eraó abrolhos, as cceatu-

ras lombras, e noues os dias, perdido o conhe-

cimenio daquella íubordinaçaõ para as adora-

çoens do Creador. A mais rígida circunflancia

defta dor era o coníiderala eterna , parecendo-

lhe queeftava cercada de hum infernal efqua-

draõ íem forças para a vitioria , nem efperan-

cjas da liberdade. Neíle infeiice eftadoj a qae

os Theologos chamaõ perda de damno,na6 cn-

comrava outro refqgio mais que naõ poder da-

tar a rida em saõ terrível conflidlo , e nem efta

confolaçaólhe ficava,!eíiibrando-íe da immor-

lalidade da Alma, aonde tinha centro a fuaaf-

flicçâõ. A S.Pâulo, eícolhido vazo de eleyçaô

pela poderofa Ma5 do Aldífimo , apurarão o

fino ouro do íeu amor as enfurecidas ondas

da tíibulaçaõ ,a Roía primorofa flor do Paraí-

ío, accrefcentàraô fragrâncias as aafeocias do

Efpozo, ambos padecerão, e a ambos foy rei-

pondido : Bajlate a mmha graça qt42 a virtude fe

aperfeiçoa no padecer.

Por quinze aonos continuados na5 hou*

ve ám , em q naõ padeceflc íeu affliòlí) caraqaõ

entre tão apertadas angoílias ,
que íó a aniaia-

va a naõ íe cret íepuUada nos míernaes abif-

mos



de Santa Kofa de Santa AYaria^ f I9
mos ver ainda hi?ma breve tremula exhalaçaS
<da efpetãça de ía5varfe;tão lenebrofa foy a tem
peíladc dtíles deíemparos

, Que neá> o ufo de
padecer dcfde 05 primeiros annos da fua vida,
aleniôva ofofrimento para naõ eílranhallos :

nco primeiros padecia o corpo , agora gemia o
itiãis intimo da Álís^a, fendo tanto mais íenfi-
vel quanío tem de mais nobre. Tinhaô os mar-
tirics em toda a vida de Rofa, liíonjas, em que
ogofto fe deleitava, eíô para a vehemenciadá
priz:nte dor íe achava íem forças a íya tole-

rância , rogando inftantemeniea Deos pafraíTa
delia o amargozocalis , em q defalenfada a pa-
ciência parecia morrer a coníormidade : Porem
conhecendo entre ião efcuros nublados que a
vontade Divina era veila nadurapeleja , em qo mefmo Deos era o mantenedor , com varonil
reíultçao le oííereccu ao peíado dos golpes,
dizendo; NaõJe faca , Senhor a minha vontade,

fe naõ a vofa^ fendo a conftancia, com que ho-
je abraçava o tormento prevenção para o dia
tu luro.

PcnofifRmo foy para Santa Rofa o 1 igo»
zo confiifto, em que íe fuppuaha apartada de
íey Amadojdepois de terfubido ao eílreito viu-
cuSo de perpetua uniaócom elles porque,como
diz Santo Agoílinho , o que obra a Alma no
corpo, faz Deos na Alma , qoe^o ama, e como
Rofa amava mais a Deos do ^ a fi,igual á fepa^
nq^ò da vida, era cuíloía â awzencia do amor.

No
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No principio de tao lenebroía noite bufcara
a Santa divcríos ConíefíoTcs^ e Theologos,com
q«em confiihar as afflicçoens de feu elpirita,

eo que a imaginação propunha rcmedic, acha-
va a experiência cicíengano , creícendo na djf-

ficuldade de entender oíeu mal o perigo dca-
coníelhada por quem a n;^õ entendia, tluns di-

riam q eraô íonhos, ou delírios de huma cabe-

ça enfraquecida coni jejuns, e vigílias , ouiíos
vciavaô que eraô efFeiio$ dc melancolia, outros
que eraô iliuíoen» do demónio ; e algun», def-

conhecendo os poderes, com que Deos repane
aquelles ihefourss , de que pôde enriquecer

qualquer dos íees eícolhidos ^diziao que eraô

©PP rehenfoeni de eníendimenio de mulher
, \

naõ acena nos íermof, nem conhece ci caio»,

como íe as reparii%^;)ens da Providecia correrão

as meímas leis , que as desherda das riquezas

do Mundo, e fendo as Almas creadas íem dif-

fercça para a comprehen(ja5,querem os huroês

limitar o que nao eílreyta o poder , e liberali*'

dade de Deos?

A Humildade de Santa Roía a fazia at-

iribuir à im defeiíuoía explicação ( a falia de

a entenderem, o que accreíceniava } vehemen^
cias aopadecer para maycr torcedor da íua pa-

ciência. Motou fua mây que em algumas horas

fe turbava o íemblante da filha, perdendo a lui:

de few olhos com o eclipíe de tanta tribulaqaS,

os beiços macUeniof, a refpiraçaó preza, a falia

ire-
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treraula, as açoens iircíoluiás, c todas as appa-
rencias de mortal ; a aípert^a do génio , ou o
íuílo do perigo transforíPava ern crueldade a

compaixacjC vinha 0 rematar rigor o que prin-

cipiava piedade
, querendo com os dures gol-

pes, que executava a raiva , abrir squelle peito

de diamante na conftancia. Entrou a examinar
D acha que, negando o creditei verdade, com
que Roía lhe dizia, que os achaques da Alma [ofs
explicaõ nos fentjmentos . forque naõ cabem nas
voz.es , qt4€ ella a fentia [exarar do corpo , e co"

fihecendo o executor y naõfabía apontar a fenda,
que a deixajfem padecer 9 porque fo podia curalia

quem aferira»

Naõ pôde o g oííeiro vapor da terra pe-
neirar a pureza dos Ceos , e quando mais fobe,
na região do ar íe imprime em nuvenf, que aí-
ícmbraõ o Sol , porém naõ alcançaõ a esfera
do fogo. Creíciâo osexaoies , e ficava íempre
infruauozo o trabalho; chamavao Medieof,
que a veriguí^íTem o achaque pelos fimpioinat,e
comcçjvaô aapplicar remédio© íem conhece«*
rcm os princípios

, nao lirando da cura maig
frutto^que dobrar 00 aiartirio o merecimeoíOí
proieftava a Santa que o feu ma! naícia donde
o remédio humano nao chegava, e deíía mémii
difíjculdade procedia o pouco credito que fe
lhe dava, ate que a obediência fey defafogu da
aníia : fugeiíou-feàs execoqoensda Medicina,

que folie ^ (m pen| dobrada.
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Aquelle brilhante Sol da Igreja,Rayo dâ^
íabedoria, luílre da Glória, e luzida fragca do
emor de Deos,em quem a minha deiyoçaô fun-*

da eíperançasde benignas inierceíToens, Santo
Agíífiingo, foy como o ouro no crilol , apura-
do na ardente fornalha de igual tcrmenic, e

lendo, coaio Águia remontada, bebido na mais
pura fome as claras aguas da íabedoria , fó ex-^

plicava por íemelhanças a fua dor , dizendo :

que [iia Alma e^ava como em região apartada dt

Deos i c ao penfamento faltavao comparaçoens pa-^

ra as couÇas do Qo ; E íe ao roais íabio doe Dou»
lores fâUavaô expreílivos conceitos , como
chacia Rofa palavras com que explicar fenii-

nienios? fabia padecer, porem fíaõ fabia fallar,

acenando íó a dizer com o Real profeta : As
dõre% do Inferno me cercarão, e as fombras da morte

me pojfmao^ Paflavaó as horas deíle horrível ac-

cidenie, desfeita a medonha noite, em que, per-*

dida a luz, íudo eram deíaiinos do diícurío , e

íe achava Roía cercada de uo Divinos rcíplan-

deres de interior claridade^que íubmergida no

aniorofo mar de laniai ímná%àQ% , lhe parecia

naôfâliàra hijm íó inftante da prezença ,
que

aoiava.

Por duas vezes a obrigàraõos Confeíía-

res a qoe declaraíTe como íua Alma ficava, paf*

íada a itiíle íombra de tanto deíesBparo , sra-

balha^a quanto podia por efcuzar-íe ao preeei-^

to, mo achiioáo t^WÇ? P^ra a repoíta $ aias o-
......

bridada
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brigada da obediência difle : que ajfim como

cont o trabalho ftecejfitava de particular esfor»

€0 de anxilios para nao perder na dor a vtda ,

a mefyfja dependência experimentava na gran^
de Tia de tanta fermofura ^ em que os efpirituaes

beneficioí etnbargavaÕ todos os alentos» Affini

paga Deos a quem o íerire, recompenfandoem
moeda de lanio preço o pequeno cabedal , com
a Alma entra nefte iínportante contraio. Sa5
os rrabalhos joya^ do thefouro de Deos, qyc
empregadas pela maõ do fofrimenio comprao
aspoíTes do Paraiío. Das trevas do primeiro

Caos criou Deos a luz,porque fempre à luz aii*

lecedem a$ íombras ; e aífim deílaa mefmaa
rava Roía a$ luzes.

CAPITULO XIV.
Comofoy examinado o Efpiritode Santa Rofa,

NAfceu Rofa Águia remontada na veloci-

dade de lãoalíos vo-os/que medio dií^

tancias^oppoftas , penetrando deídeoberçoo
mais íublime das Esferas ceieftes ; e bebendo
no Divino Refplandcr a luz, que a guiava , ca-

minhou íegura do deípenho
,
porque eraõ de

fogo as íuas azas. As fingularidades coftumaõ
brcíar admiraçoens , e o mayor aíTombro no
Mundo he ver fegnido o caminho do Ceo, Co-
meçou Roía a fuavidâcom prodígios, e foy
nwílario examinar tão grodigioíí vida? que a*

lymu^
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lumioda da Divina greça chegou ao maij altd

da perfe.çaô. Eftas vlzis
, que íoàraõ em ioda

a Cidade de LiíDa ,
defpertáraô em confídera-

çoens menos piai o apparenie zelo de que pe-
di ó íer illuíoens as que pareciaô virtudes , c

deierminsraô que fufle examinado o Efpirito

rie Roía, afíojpara que nomeàraó varoensdou-
tiíítmosem iodas as artes, e ainda Médicos íe-

cyl3res,ma« t?erfadcina íciencia efpirimal.Foy

rniudiffimo oexame^e íempre às pergundas dos
Examinadores convencerão as reportas de Roía*

Era oíeu corsção morada do Eípiriío Santo , e

com 81 íuas línguas forâo ícitntei os roais ru-

dos Pefcadores.

Perguniàrão quanto tempo havia,que co-

meçara a ter Ortçáo , e foy a reporta de quem
neceu orando ; D^jde os frimetros amos de minha
ziâa^ài^t a Santa J7^/ os olhos na etcrnidade^e mt
fareceu vã httm Aíunâo.q ve^e a felmdade da cor

da duraçm, e lhe mnAa a cor o dez^en^^rjo^entrei a
cuidar em Deos.efá achava delicia efie cnidadoycom

que os annos dejle emprego féo os que tenho de vida*

Foy a legunda pergunta que progreiToa

fizera. na Oração , e fe a cyfto de trabalhar o
diíciirío achava locegos o Eí^^ iritoríinceramca-

lefallou a verdade íem alinho riem roelindre,

que nos Samos a mais luzida gala do cniendi-

menio he deípiríe defta gala: confeíTou qteaiè
oô do^e annos kiiàra com os violeíiios comb a-

tes de dirtracçocns, c íonolcncias
,
per em qte

noi
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noi eftr eitos laços da etci na Fermoíura lhe ai*

trahira Deos de fone as potencias, que fem oío
para outro emprego era Deos todo o íeu cui-

dado, (em que as humildes cccupaçoens, a que
a deftinàraó as dependências de feus pobre»
pays, adcíuniíTeni hum ponto deftc apertado

vinculo; que a primeira noticia de Deos dilla-»

tára na íua Alma tão vehemenie horror ao pec-

cado, que pudera íer r.feudo o temor, a naõ lhe

dar a graça fortaleza : mas que quem conhecia
a fua fragilidade, lhe dava esforços para o com-
bate, eíe contra a tafaô fe levantavaõ alguoa
vapores inficionados no barro da primeira íor-*

maçaó , defvanccia logo cftes fumos a fermofa
luz da prezença de Deos , e ficava puro o crif-

tallino efpelho da fua Alma , em que tinha co-;

piado a Divina Imagem.
"

Explicou os defamparos , c as efcurida-
dcs, cm que íe achava íubmergida no mais pro«
fundo dos abiímos , e os fubíequenies favores^
que logo aelevàvaõao mais alto dos Ceos. Bem
quizera a humilde Virgem que paíIaíTem em
filcncio as mercês com que Deos a enriquecia ,
e vendo-fe no encendio de feu rofto os iníàlli-
veis finaes da fua modeflia , lhe mandàraò com
cípecial preceito dcclaífe como ficava depois da
tormenta de tanta cícuridaó. Foy a obediência
íacrifici© no cuílozo da repofla, dizendo:
Quando me acho fepgihada naquetU cfcíirtjfmo líh^

gode mçdonhas ondas fmfoccorm ds mmona .
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fim percepfoem do entendimento , nem deliberação

da vontade , eficom a penetrante dor da feparaçao

Hema, choro fem o defafogo das Ugrimasy gémo fem
o alivio das voz.es y e em tudo fe ajfemelha minha
vida ao infelix efiado de perpetua morte\ mas logo

^

rejlituidas as luz.es do mais claro dia , cercada de

nfplandores defcança a minha Alma nos braços da
luz,9 i como Rio impetuoz,o , ^ue rompendo a prez^a,

^ue o detinha, corre com vigêroz,os pajfos a intro^

duz.ir»fe no centro ^ de que fe via feparado , me en*

golfo no immenfo Mar da Bondade Divina,e trans"

formandome no Amadoy me faço huma fo coufa com

ille : e nejia apertada unido me parece eftar conftan*

umente radicada em Deos y firme na fua amtfade,

e confirmada nafuagraça , com hum domfunda-
inental , que meperfuade a que nunca heide peccari

S.Paulo perguntava com efta mefma ían-

ta C0X\ílWí^2írQuem pots nos apartara da carida»

dt de Chriflo \ Certo efiou que nem a morte ; e quiz

Roía íer no amor de Chrifto retrato de S.Pau-

ío« pedio humilde perdão dos erros, com que
a (ua ignorância moílraíTe defcituozos oi po-

deres da graça , e continuou dizendo: Depots

doí terriveis combates no ditoz,o logro dasfeltada'

des vejo claramente a Humanidade de Chriflo com

alegrefemblante, e amorofa ajfabUidade, humas ve^

z,es nas ternuras de menimo^ outras na mageflade de

homem, femprefavorável, e piedoz.0. Continuarão
as perguntas com deftreza, e a todas deu ícten-

liíícas repoftaf » mas que muito era que Roía

lograi-:-
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lografTe vitturias do engenho, íc linha ecn

Deoi íeguro o triunfo.

Oilcuiidas iodas a9 duvidas , efeíiorl^

gorozo exame das circunftanciaa, achando feni

mancha o puriffimo criftal de uo verdadeiro

Eípiriio a confi máraõ nofeguro caminh ),que

levava a perigoía jorna ia de tâa inconílanie

vidaj em que íò acha a felicída ie , quem chega
ao fim da carreira prevenido para a muie.Deí-^
pediraõ-fe aíTiímbíados, vendo a huma mu-»
lher igní)rante nas leiras dar tâo eiras explica-

Çoens dos Mvílenos daSantiflima Dind^dc,
da uniaõ hipoftaiica de Ch ifto do Sacramenta
do Alcar , da Gloria dos Bemaveni jrados , e
prcdeftinaçiô, da natureza, da graça ^ t de ou-»

lEOS myítenos da Fè , com dogmas tào profon-»

dos, e folidoi, com palavras lâu propr ia?^ i ge-*

nuinas, e íuccin£las,queconheceraò foraòdie^

tadai por aquelle, que da m^is leve faiíca pôde
formar a mais brilhante luz^ revelando aot hu*
nrildes o que aos íabius cíconde % e vendo eni

Roía empenhado o poder Divino , (e reiídiaõ

cm louvores daquella Maô , que íe digna de
fercilizar com as aguas da grgça , a efterilidad^,

do|uifo humano»
Oh infigne Rofa, ecomo vos ofFetidè

quem vos louva ^mas oh íapienísffinio Deos, e

como para acreditar eíla Alaia íoraô us milagres

línguas , e os prodígios voze». Eílabeleceu^íe

^5? í^da a Cidade huoía ião alta venerarão deí-



148 Hifioria panegyrica da proàigiofa vidáí

ta Santa , que huma Matrona de grave reípei-

to, e conhecida virtude, que entaõ vivia na

meíraa Cidade, na5 fallava a Rofa fe naô ajoe-

lhada , bejando com íubmiíTâô as fuás pifadas

com tanto horror da humilde virgem , que era

confufaô o que pudera fer vaidade , vendo na

luz daquelleapplaufo mais claras as manchas,

que na íua Alma eílampavaô as prefumida»

culpas. Hum monte íobre outro accumulàraõ

osGigantes para entrar na íuperior Esfera, hu

tnonte de humildade íobre outro de exaltação

levantou Roía para efcalar os Ceos : eraô os

cultos, que lhe rendia a devoção ,
degraos^que

defcia o conhecimento próprio, e íubia o amor

de Deos, parccendc-lhe que para adveriilla do

cada que era , lhe fallava na vez do applaufo

omefmo que a eíTe nada dera oíer. Era láo al*

to o conceito , com que íe veneravaô as virtu-

des deita prodigioía Mulher, que algumas peí-

foas lhe cfcreviao coro 0$ joelhos em terra.

Naô fey qual foy mais digno de louvor , íe cm

Jofuè parar o Sol a carreira ao império da íua

voz, íe em Rofa abater os vo os da vangloria o

poder da humildade : profunde-íea confidera-

|aõ, e perderá fcrças o ímpuUu da íoberba.
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CAPITULO. XV.
Da familiaridade que t$vi c§m Dioh efaa Mãy

Santíjjlma$

QUem puzer os olhos nefla Esfera, que àr

fabidoria infinita íobre o Celefte da cor,

bordou do refplandor das Eftrellas , que
groííeiro lhe parecera o matiz defla alcatifa dc

cfmeraldas , efmahada de divería variedade de

floreç , que a naõ ter mayor emprego a admira»

ção , fó eíla fora credito do poder de feu Au*
tor , mas o flammaniedoi Aftros, diminuep
valor da agradável viíía dos campos para o dar

à brilhante Republica das luzes. Eftava Santa

Rofa moradora na terra porem jà no uío dâf

converfaçoens da Gloria, vi?endo como eflran-

geira áscreaiuras, ignorante de outra pratica,

que naõ foíTe a dos BemaveniuradoSj C tão rjc-

lento fe lhe fazia o tempo , que a neceffidadc,

ou a obrigação gaftâva nos empregos do Muo-'
do, que ainda em utilidade própria , íe íaziaa

occupaçaõ íenfivel.

Frequentava a 1 cjãodos livrot, efpirituaes,

em q achava doçuras o goilo, é incêndios o af-

fectojC iodas as vezes \ encontrava o dulciífi-

mo Nome de Jeíus , erão as leiras chamai, El-
nas o coração. Santo Agoftinho depois das

luzes da Fè purificarem as da (ciência , largava

com defpreio o livroi em ^ não achava aquelie

K 5 Nome
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NomeSaniiff:mo , e qniz Rofa imitar o Sol da
Igreja coma luz da inípiraqão.

umas vezes íuccedeo que entre as re-

gras do livro lhe apparecia o Menino Jeíu» , e

terna Palavra
5 que no coração de Rofa impri-»

mira o Divino Verboje arrebaradcs os ícntidoa

dos íuaves incêndios^ em que íe abrazava , refw

pirava chammas, porque bebia labaredas. Naô
tinha o corpo do bendito Menino mayor efta*

tura, que hum dedc,maf tâo pe feita a Imagem,
que era çaia vifla huma fena , com que o amor
rendia o coração

, q Roía lhe eniregava-Ccm
graciofaauenqão olhava o Menino para ella,

e lhe roubava o mais insimo da» potencias, mas
com tãonpva ireça , que ella pieíma ab ia at

peritas do peyio , para que elle ficaífe Senhor
'do mab precioso, que he a Alma.

O próprio favor lograda em todas as mais

cccupeçocris : fiando , era tbrono a rrca ?flira

como já tinha fido a canna fcepiro: cofendo
€ra a almofada pafleyo , em que íe entretinha,

ou prendendo o fio com ag? adavel rifo, ou cu»

brindo com os pcfmhos os ptmos
, que ella la-

vrava, e truitas ^^ezes apertandc-lhe opeícuço
çom amorozos laços , lhe pagava em caricias

quanto el!a c fferecia em adcraçcens j neíla

emente íufpéníaô não errava o accyo da cofiu-

ra, nem fe eÍQuecia da perfeição do fiado , fen-

do mâi» dfgno dc reparo
3
que kvando-lhe o

amar iodo o íeniidò, não peraeflc acenes o tra-

balho :
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ba1ho:porèm quando Deos governa ai acçoén»,

nada baila para embaraçalas

Hc a aufencia em hum peito amante pu*"

nhal , que íem executar o golpe deixa em peri-

go a vida. Akncava-fe a de Santa Roía deílat

vizitas, e queixa va^íe enternecida, fe o Aman-
te lardava, laflimando-a a duvida de fer por al-

guma culpa própria, mais que a mefma fauda*^

de, que padecia, e lhe ouvirão muitas vtzef di-

zer eíla enternecida queixa*

yly que t^rda o men Bcm ^ infelic0 de mim^
^ue perco tal vez, for ingrata , o cjus mats venturafa

yíhua lograra for ãefveladal Ouvh Senhor t^s mem
fufçiros.e nao vos defviem os meus defacordos^ can*

fao-me as creatsíras na vojfa aufincia^o dia he fom-^

hra^ o Sol efcundade^ as flores efpmhoslchegay^De^s

meti , cjue nao vive jà fem vos qmm vos ama mais

ijus a jl, e fe vos prendeu ejle barro qnándo defani^

fn<f.do , hoje qm Uvrado davojfa Mao efià mais fi^

no, como nos fuftos da morte o deixa o vejfo defvÍQ,

Neila íentida dor fixando oi olhof no C«^o,ca-

mo quiem queria augmeníar o nunieto das Ef-

trellas ,a recebiaô cs braços do Arjinvijíizoi de

que tivefíea lerra ião brilanie Âílro, adíiiiran-

do-íe nos rayos do íeuroilo os refiexos da

cierao Sol.

Enfermou Rofa de huma grande dor de

garganta , e compadecido o íuberano Medica

dis atflicçoens da enferma vcyo darlhe o te-

niedio jà que lhe tinha dado a doer*ça; íenioa-

K4 " íe
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ícà cabeceira da cama , ccom huns dados nar

raaô a convidou para jogar. No calvário deu
o lanço dos dados a ferie ao íoldado na vefti»

dura deChrifto, aqui ganhou Rofa o jogo, le-

vando 30 mefrao Chriílo por íorte. Foy con-
dição dò jogo ficar o premio aoarbiíriodo
vencedor, lançarão os dados , e como a Fortu-
na eftava da pane de Roía foy fua a viuoria , e
pedia como enferma o preço do jogo namelho-
ra do achaque ; pagou o Senhor pontual como
podcrozo, e deixou a Santa fem a minima dor.
Naó íufre o jogador fica? vencido , antes pi-
cado na perda faz novas experiências à fone ,

fiando da porfia afaiisfaçaõ, e lançando fe-

gunda vez oa dados
, foy a fone do Senhor ,

pagando-íe nos importantes cabedaes da pa-
ciência, em que ambos lucráraõ, o Senhor ven-
do crefcer osintereííes de Roía na» cxcefBvas
dores

, qye novamente padeceu 5 e Roía em m
ncllas queoíFerecer omariirio de asíoporiar,
porque íubiraô a tal exceíTo

,
que a chegàraõ

808 últimos termos da vida , e naõ cabendo ros
limites do fofrimenio, alterou com gemidos
toda a caía; acodio, fua mây , que vendo tanto

deíaíTocego, teceofa dos coílumadosexcdíos
de fya filha, qyiz com rogos íaber a caufe , a

que ella fasisfez obediente , dizendo com hu-
mildade o que alcançara com fortuna ; decla-

rou naõ íer de ciiidacio a dor
, porque ftta hu-

ma traveífyra de íeu Eípoío , em que^lla ga*^

nhàra
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nhàra tudo o que na faude perdera, e fóa maô,
que eKecuiira o golpe, podia darlhe o remediò.

Em rodo o cempo
, que durou a relaç 5

do fucceíTo , efteve o rofto de Roía banhado
cm tão lufidos rcíplandores , e tãoreípeftiva

mageílade , que cerrou o paíTo às perguriías i
vííla das obíervaçoen». Os rayos do Sol fe 2I-

lumeaô , também cegáo, e íe atirahem com a

fermofura , reiirão com a aétividade. A vara
de Moyfès , que abrio paííu aos Hebreos , fa-

bricou fepuUura aos Egypcios, as iuzes de Ro-
ía prendiaõ com agrados, e a temorizavâo com
reípeitog.

Repetia Deos as experiências ao f f i-

menio de íua Serva, por lograr realces à fua fi-

neza. Hyma noite, em que os exercícios ore n-

taej$ deixarão menos advertência nas horas, e

mais elevação nas coniemplaçoens, íe paíTou a

mayor pane do tempo, <jue havia de occupar õ
deícança, debilitando o Efpirito as forças na»
turaes ; faltarão os alemos ^ e entrou Roía em
mortas parociímos ; perdida toda a aftividâde

das acçoens , a naô tinha para buícar oreme-
dioi defpertar a caía era fazer publica a caufa
da doença , remir a fraqueza com algum ali-

mento fuggeria forças ao dano, porque impof-
fibiliiavs a communhaõ : tudo eraô irreíolu*

çoens , que ao íeu parecer apreííavâo asvifi-

nhan^as da morte , levando por inflames a vi-

da; neíla perigoía çonienda achou na confian-

ça
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ça de amanie remcdio ao extremo dc neceffira-

da ; recorreu aos pès de Chrifto , pedindc-lhe

a foccorreííe , c o Senhor lhe abrio a ferida do
lado, para que no generoío licor

, que encerra

aquflle íoberano Peito, cobrafíe forças o defa-

leiVic.MaçanSje fli)res pedia aqucJla Alma Sara

para naô Ge^falecer de muito amar ; Roía para

mais amar bebia m mcíma fonte do amor,e hii-

dropica de íuavidades parecia querer eígoitar

aquelle mar de finczaSjdcque fícoii ião fortifi-

cada, que a tcdo o Inferne ct i^bateu, fendo af»

ítmbro do demónio , a dignidade, a que íubio.

Oh qye íeguro abrigo le^a o que íe cobre

cem a capa do Ceo , aonde lhe não pôde faltar

o fiador ? Se a huoi Geniio pareceu eícuíada

aiíça de barro para faU^fas^cr a lede
,
podendo

ter a fua ma6 o meímo uío pafa por elia bebe?

a agua , como não parecerá ao iufto fuperflai-

dade o demafiad o cuidado no próprio luílento

tendo a maõ de Deos para o íoccoiro ? Dei-

xemos a ícmelhança de brutos no emprego da

gula , 6 acharemos alimento no Lado de Chrif-

to, que nos façi An}o8 no Eípiriio.

A veneração, que linhaò merecido na Ci-

datíe de Lima as virtudes dc Roía , fazia empe-

nhar as ticais illuílres peííoas para merecerem

alguns dias aíua cooipanhia. Huma lenhara

de principal reípeito a levou a íua caía , e de-

pois de hurna eípifuual cooferencia,pedio Ro*

ía licença para íe retirar à lua<;oltuniada Ora-
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çaõ, paíTada buma hora mandou afenhora

por hunia criada íuâ que a foífe bufcar , e

a vieííe acoiPpanhando por mayor decência
,

cteve o recado tão fobrado premio, que
alcançou a criada ver a Roía aííiflida do
Menino Jefus » que eícurecendo o Sol defpe^

dia luzes de ião brilhâtereíplandor,q em bara-

çàra a vifta da Águia mais remoniada. Veília

o doce Menino huma túnica azul claro, fêmea- ^

da de eftrcllai de ouro tão lufidas, que vendo-

íeos rayos, íe lhe ignorava a matéria. Sufpcn-

fd em tanta fermofui^ fe deté\?e immovel largo

cípaço, íem íe atrever a iniet^rooiper a pranca,

por naô perder de viftá a fortuna , ate que

a meíma ignorância dornyfterio fez pôr termo

à íuípeníaõAs recomédações da Sara fecharão

no íilencio o íucceífo , que a dicoía cijiada na5
revelou íe naò depois <ie muitos anncspafía-

dos.

Em outra cccafíaõ, eílando em cafa de D.
Ifabel de México , íe retirou a hum apoíenio

mais hvre do ccmmcrcio, e foy vifta por huma
filha da meíma Senhora paíTeandocom o ben-

dito Menino , que dadas as mãos moftravaõ

enlaçados os coraçoeni, e igualmente elevados

hum em outro o« olhos feguravao que de am-
bos era agrado a união. Foy a converíciÇ^ô mií^

iica, e o negocio profundo, porque naõ parecia

diveriir íe a outra parte algum do« deus A-
inantes. Era o veílídp do Menino tãoreíplan-

tícceraei
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decente, q defpedia raycs, e ao mover das plã-

tas brotava eftrella» , íubindo a lerra a vaida*

des de Cco ; nefta doce companhia períiíliraõ

larguiíTimo teippo » o Senhor como quem tem
por delicia a converfaçaõ dos homens,a Efpofa

como quem fendo creatura chegava aptaiicar

com o meímo creador.

Saõ os ciúmes voz€i,que cxplicão a fine-

za dos eKtremoi, gritos , em que o coração pa-

blica a pMteza dos aíFed^è , não íe termina o

feu fogo nos limites da terra , também palTa a

iíiirodafiríe no mais alto d í6 Esferai* Tinha

Roía particular cuidado de adornar o Altar do
Rbfario , naõ fò com o fino ouro das íuas ora-

^oens, mas com a fragrância de quantas flores

podia cuUi var , e para ifto no feu Jardim criava

huns mangericoens ,
que na fua pátria íecha-

maõ he rua Rey , e pela mageftade do titulo

lhe levava os agrados para ennobrecer com el-

les os feus facrificios. Correfpondia a planta

agradecida , 30 deívelo da Jardineira , porque

aperfeiçoada nella a natureza, era recreação da

vifta o copado das folha§,e o total emprego de

Roíayfoy huma rnanhãa, comocoftumava, pa-

ra querer regar a fragrance planra, e achou laí-

tioiozo eftsago de ignor.ída ma5 , a que era fe-

liz!ogro doleu trabalho* Eftava o mangeri-

ca5 arrancado da terra, para o ar as taizes, deí-

truida a gala , feparada a íuavidade , piíada a

iraidadc dasfulhaV, e deípedaçado o efmerodas
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ramos , c íò a memoria do que fora por dezen*

gano do que era. Laílimou-íe Roía , vendo

deftroçadas as íuaa efperanças , (
qoe quem as

plania no Mundo,naô lhes colhe melhor frut-

to ) e laroeniando com lagrimas eftas? exéquias,

deixou trifle o jardim, que as eílatuas da mor-
te íaô deímayo das roías, e íuílo das açucenas

;

volcou a caía íentida , e no caminho lhe appa-

receu o Menino Jeíus , e qual à òuira Magda-
lena, lhe diíTe : Rofa , porque choras , naõ Çoh eti

mais fermoz.0 > que as tuas plantas^ eflores^ fe tens

tm mim a Flor do Paraifo , como tem outro empref

go o teu cuidadoi Pois [abe ^ne eufny o executor

dejfes eJiragos,porque fá quero fir o teu emprego: tens

tio meu Lado o amér perfeito , nas minhas mãos ês

travos , não bufques ao jardim da tua Alma outr9

ramalhete por adorno,

He Deos tão ambiciofo do cor3930 h«-
oiano, que naõ íofre repariiçoens ; tema o caí-

ligo quem lhe fizer o ag?avo , que iras de hunj

poderoío empregaô a íeiía quando menos fe ef«

pera a execu^^õ do golpe. A revelação dp

huma Relegioía Santa confirma a verdade, do»

favores , com que fuy premiada a virtude de

Roía , moílrandolheoSenhor em humcxftaíi

andava no mais intimo do íeu Pey to, e que am-
boí igualmente íe amavaó , e íe corrcfpondiâí •

Oh que valente íe arroja aos perigos quera

tem em Deos as íeguranças. Deípovoava-íe

Q Inferno por deílí;«ir çíle amante íocego
, po-

rém
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rèm naõ aíTuftaô à» balas dâ tentação a quemi

deípreíando cs perigos do Mundo,íe arma dat

defença» do Ceo.
Trabalhava o commum inimigo pof der*

rubar raó aho edeficio j fiando do enfurecido

vento da vaidade, 9 coroa do feu triunfo: naô

íobreíTaltoy 8 Rofa a força do cotiibate, deferi*

dida con) o eícudo do conhecimento próprio,

e pordo os olhos no pò da primeira formâçaõ

da vileza da teria 5 edificou a fone muralha dâ

refiítencia , confervando o abaiimenio entre o
tnais elevado dos favorei de Deos.

Nsõ era menos piedoía coro fuafervaa

Saníiffima Virgem, a quem fervia deíde a ida*

dade deonzeannos tão cuidadofa 1
que naS

Gontcu dia de vida , em que naõ lhe fizeffe al-

gum obzequio , afliftindo na fua Capella coíh

íubmiffoens deeícrava, e caricia^ de filha,quã-

do íe aufentava delia levava a memoria>deixan*

do ©coração.

Adornava o Aliar com flores, queani*

íiíadae noardense dos sfFedos davaôalma aot

lacrificioâ ; nao íallava nefta foberana Senhora

fem que 8S lagrimai da íua devcçaô formaííein

CS cGnceiíos melhor , do que as palavras', era o

Roíario a fua mais pseíada diviíasnas roãosco-^

niQ moeda de preço, na bocca como exercicio

de utilidade í cuidava muifo em o inuodurir

nos coraçoens de todos, dizendo que era chavê

aíeftra ^ que abria as p^riaç do Cço , c a Mây
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de Deos pagava liberal ca obzequies cora ce*

leíliaes benefícios.

Os rigorozos jejunà , e as coniinuadai

vigilâncias roubàraô a Rofa de forte oíono,

que cm grave dano da faude naõ conhecia mais

defcanço que odefvelo, e com tão evidente

perigo
, que obrigada dos ConfeíTjres lhe ap-

pliccu repetidos remédios. Deierminàraõ-lhe

as horas para dormir , e para deíper lar , prece*

dcndo antes de recolher 'fe tomar medicinas pa*

ra conciliar o fono, obedeceu a enferma , po-

rem nã í o achaque : porque mudadas as horas,

vigiava quando devia dormir,e dormia quando
havia dc acordar; nas afflicçoens dadeíobe-

diencia entrou em novas lidas leu Eípiriio, re-

correu à fua Proseél )fa, em quem íenipre acha-

va prôpto refugio, pedio-lhe que como Eftrella

da Alva lhe annynciciííe o dia , deíper lândo a

para buícar o Sol. Ao romper da manhãs ftín

faltar hu i^ íò dia acha^^a a Rainha tíoi Anj *s

á lua cabeceira,e lhe dizia amoro/.aíDente: Le^

vantate, Rofa , ^ue msH Filho te efpera^ejao horas

de o hufcares^ Abtia os olhai , c via cercada ds
Serafins 3 que he Senhora delka , a caía chea de
luzeSjC o coração dos eníeraÊiciaíífioios rendi-

mentos ,com que di^ia : Donde merea.eM ane- a

mefma May de Dcos
fg

diq^najfe de me vir acordar,

Bendttta feja a Aíagefiade^ cjf4e ajfim fi ímmilha.

Era breve o tempo deitinado 'para ofo*
no, e ainda cortunaaVa apievençao d^s medi»

ciOuS:
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cinas ; huma noite que cilas ou por mais a£li*

vas^, ou por melhor logradas fizeraô que o fo-

ne paffafle a leihargo, chegou a Divina Auro-
ra> ccmo precuríora do dia , a defterar a8 íom-
btas da noite : chamou a Roía

, que refpoa-
dendo prompia^iomcu a cair a dormecida,bai-
xcu fegunda vez a íereniffima Rainha, e locaa-
do-lhe com as Saniiffima* Mãos lhe diííe : Fí-

Ihinha, como taÕ dormente , guando meu Filho t^o

defvdado f Defpede o ptfado feno; que fe nao pagão

finez,0s com defcmdos. Balas de fuavidade achaô
mais prompias as impreíTocns do que as refif-

lencias ; pode a brandura defte cpiíheio o que
naôconíeguio o íeu próprio nome, abrio os
o)ho8, e jà naõ vio a Senhora ao retirar-fe,quc

os favores do Ceo na omiffaô íc arriícaô , per-

dem-fe nos vagares } chorou a perda com lagri-

IX) aí de amaígura
, porque íe houve quem dcíTe

à vifla dos oihos por huma breve appaciçaó da
Senhora

, quanto íeniiria íua (erva naò ver o
porque aquelle devoto naô íeniia cegar ? O»
defcanço* da vida íao muitas vezes perigos da

Ainiai naõ ie fie o peccador nois afíos da mife-

ricordia
, porque a meíma chave

,
que abre os

iheítiuros, os encerraj e defmense a dependên-
cia quem naõ eílende a maò para aceitara ef-

mola ; abrace o auxílió logo queai naôquec
perdello depois

, que nosíâvoref de Deoshe
vir tude a aíiibiç^Q,

CA-
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:C A P I T U L o XVL
Ha familiaridade , cjffe teve com os Anjos , e com^

bates com o Demento*

SAo o8 combales no jufto cordas da viftude;
inffigniaç da Vittoria , e timbre do triunfo

;

nada pôde o valor humano , íe a Divina forc^a
lhe naô fortifica o braço, que íò quem naô fia
do próprio impulfo o vencer, fabe ganhar. A
cfpada de hum Anjo fez perder o nymeroío
exercito dos Affirios

, que aonde Deog he for-»

taleza, tudo he vittoria. Saõ os Anjos coração
de DeoSí como diffe S.Bernardo , e quem âni-^.

inado defte coração entra no eonflidlo, íei^ura
o triunfo.

Era tão familiar a pratica de Rofa com o
leu Anjo da guarda

j que naô íó lhe fervia de
defenfor nos perigos, ma« de Secretariados íe-
gredos, e demenfageiro dos recados : com e!le
coníultava os fuftos da confciencia, delle íe am-
parava nos alTahos do Inferno ^ e fe valia nas
affliçoens da faudade , eílava o amor na poíTej
daquelias prezenças j cm que livrava a dor de
lao dilatada peregrinação , que quem aiaa con-
ta por feculos de infelicidade os inílanresdq
auíencia. Se o Divino Amante tardava nai
luípiradas vizitas , com que a favorecia, di^iíi

?mm Qíuficas ao feu Anjo,
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BueUy y pn-runta a mi Dtos ^

.Angel de mtgnarda ,

c íw^vti Porcjue tarda \

Era prompio O Enviado, media diftan-

cias fem detenças , c vohava cooi o que Rafa

queria,

Naõ íó íoberanas embsyxadas , ròas

nos í^ais crdinarias, apertòs fe valia do Anjo

para remillos ; hema vez em que cs favores,

que na Oraqao recebeu , a defcuidaraõ das ho-

ras de recolher-íe a caía , achando-fe na da

horia com as portas fechadas , e fua nfãy }à re-

colhida ^fe affiigio no semor de acordalla , cre-

cen a aecia ate debilitar as forças ,
chegando a

«Tioríal deímayo com evidente perigo naim-

foffibilidade do íoccorro : coníuhou como

Anjo cofDa fe remediar ia efte ultifi^o aperto, e

tefoUeraô que elk foiíe a caía de m Gcn-

Çaloj e pediíTe homa chicara de chocolate, o-

bedeceo o Enviado , e na dil çaò do alimento

fâhar^^õ de todo as for Ç3s a Roía : ao eco dos

geasidos acodio ím mây , e vendoa totalmeri-

le deímayada 5
preparou dinheiro para mandar

b.v^ícar remédio , coe eviíaffe.iento danojrepri-

piiòafilha oimpolío , conhecendo oue a falia

de cabedaes igodava ao aélo da compayxaò t

diíle que íylpendíífe o g&Or ,
porque decaía

de Dom Gcriçaío íe havia de remir a f?ia fra-

í|yeEa. Air^da o aípero natural de Mana de

Oliveyra mb tinha perdido o fogo, que deía-
" ': ~" ^ " tava
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tava em Rayos, e começou a condenar íia fi-

lha a confiança na Divina Providencia, pare-
cendo- lhe erro da ignorância o que era luz da
Fé. Nefte rempo baieu à porta hum criado de
Dom Gonçalo, que irafia preparado o choco-
late, e deu o recado como quem lifíha recebido
avizo , e fem caufar novidade em Rofa o bene-
ficie deuna repofta oagradecimenro. Suípen-
ía a mây ríias circunííííncias do caío, iguaJmea*
le a confundia ver que íem milagre naõ podia^
íaberle a queyxa , nem ter íua filha iama cer-
teza do remedio:para íe livrar da duvida appel-
Jou aos poderes do preceito, a que nunca re-
fiílio a obediência

, e mandou lhe dedaraííe o
enigma : foy precifo, que Rofa àmíÍQ máo o
que linha paííado, e as reperida® mercês , que
do íeu Anjo recebia, ainda que quebrar al
chaves do ícgredo lhecuílâva maii que perder
apropria vida.

Em novas, ealriíTimas maravilhas fe de-
zempeohava o amor deChriftocom eíla íua
íerva. A Daniel íe hâimilharaõ no lago cjs .

Leoens, a Roía íe renderão os Anji>« : eíle ío-
berano império médio aduraçaô com a felici-
dade, porque naõ hoy^re m vida de Roía mU
rame, em que naõ crefceíle o íeu merecioieoio,
e Deos naó a pre?BÍaíTe com. miíerícordias ; ca-
mmhâva pelas eflradas daHumildadé, e ha-
via de chegar ao mais íablime da exalíaçâo.

Naõ paràraó aqui osprodigios, gorg^e
L 2, eiia
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tm ouiJia occafiao eíquecida Maria Olivei-

ra de ir às onze hor as danoiíeà horifà abrir a

pona da cszinha ,
que iransfcroiava cm gloria

0 afliftencia do Eípiriio Santo , e em que Roía

em penitentes exercícios deixava equivocadas

%% diligencias de merecer ccin asdi ías de poí«

íuir, paíTou parte da noite íem que a carcereira

íelembrafíeda liberdade, de que apreza de-

pendia. Quem eípera , fempr e fia dos olhos o

alento da paciência. Repetia Roía os exames,

querendo da janella ver íe a porta fe ahria , e jà

muito entrada a noite vio hum vulto, que ven-

cendo íombras repartia luzes : veftia de bran-^

eo ou por diviía da Patria , ou Dor natureza da

peíToa , e alargando com mageítade o paífo lhe

diíTe que o íeguifle. No Oriente aprimeira

vifta da Eftrella foy para os Reis oprimeiro

pafib da jornada, aqui aroeíma inípiraçaõ faci-

litou toda a duvida 5 que fe a luz da Fè pôde

mover os montes , como naó vencerá receyos ?

íem mais dilação baixou Roía , e feguioao íeu

CondíBÊlor aíè caía, e elle lhe abrio a porta íem

dependência da chave , naò diviíava ella a peí-

loa, e íô via huma íombra, que luzia, e naõ af-

fombrava.

Inítava David com Deos que o amparaf-

íe dcbayxb da íombra dss íyas szas^e entraria

íeguro nos perigos : naô podia Roía temer , le

agyiava a Íombra de Deos. Siga opcccador os

paííos do Anjo ^ terminará no Çeo aíua jcr-
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nada, affim como a rebeldia às infpiraçoens de
Dcos, íò pára na condenação eterna.

Naõ fò com o feu Anjo leve Santa Rofá
familiar amifade , tambecn os das outras peí-
foas lhe rendiaõ obediência. Pedialhe hum
Religiozo que o encomendaíTe a Deos nas
íuas oraçoens porque entrava em huma em-
preza difficuUofa , em que haviaó de fer mais
os perigos, do que os pados: aceiíou ella a.

commiíTaõ , e todos os dias pedia ao Anjo qtje
lhe defendeíTe o corpo , e o Efpirito Era a jor-
nada arrifcada ,echea de difficuldades; porem
de Lima ate o Potoísl todas venceu fem fobreí-
íaho. Panio depois para a Cidade de Trud-
Iho , e faliou-lhe aprotecçaõ , que atèlí o de-
fendera, fendo innameraveio os trabalhos , de
que railagrofamenie pode livrar a vida.

Voltou em fim para Lima, e queixou- fe
de que ella fe efquecera deamparallo

, porque
caminhando primeiro com fortuna » depois íe
trocarão tanto os fucceílbs que íc chegara ^^et
nos últimos perigos. Relpondeu-lhe Rofa :

Affimfoy , que ate o Potofst vos acompanhou ovoífo
Anjo , como lhe encomendei , ahi vos deixopí nat
mãos do perigo , porque vos dejles cofias ao acerto ;
e continuon, declarando-lhe a mais occuU^
ferida da fua coníciencia , com tanta miu-
deza , como fe prezenciâra os trope-
ços delia, Confufo, e acautelado o deixou
q avízo , e íoatTido tio intimo dç feu coraçaô os
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ecos da verdade ,
íeguio com a emenda a voz

dodezengano.

A dousdefiguaes exercites era eípaçofa

campanha aquella eílreisa ceUa; os Sanice^An-

jos a afu^avão^ os infernacs acombatiaõ^naó po-

dia o fcberbo Lúcifer tolerar que conira as íuas

batarias , foffem defenfa tsô débeis muralhas,

como as daquellâs eftreltas paredes^ em que as

balas da fua fúria ^ por mais que as acendefíe o

fogo da inveja , cahiaò por terra cinza para o

feu efcaríi>ento , vencendo buma pobre Don^

2ella com deípreío,àa armas , com que o aice*

vimenio animara a eíperança-

A todo feu deÍPfaçado Reyno convocava

a favor das íuas traças , amotinando os ares

com bramidos 5 e a terra com medonhas appa*

reocias; masíempre Rofa levava a palma de

vencedorâ , F^>^^
^'"^ ^^^^^ íoíÍQin os gol-

pes da comenda.
,

Huma noite tomou efle itrfelice combar

tente a forma de rayvo^o câo ,
negro ae curi

grande de corpo, medonho no aípeél :),os oihus

lançavaô chamíiías-, os narizes fumos , ^"^^
lhas eraõ duas acdenicâ fornalhas , das piladas

íe levanravaõ venenoías fCi pentes, e do pelo le

defpediaõ encendidas fettas ; dava tão horren-

dos bramidos, que desfalecera o snimo mais

varoni! anaõ alenrar-íe de mayores fortalez^Si

Perfiftia Roííí na oração locegada ,
que nem d

fuílo a enfraqueceu 5 TâCrn a íantaíma a diver-
"

'"^'"^

lia
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lia; eftava o coraça5 no mais alto do Empíreo,
c naô faziâo nelle impreífaõ medos do I nfcrno.
Picado do defpreíó o fcberbo Eíririio fez
preza com os dentes no veftido da Sania , le^

yando-a de raílas pela caía cor^ ião arrebatado
irnpulfo, que moílrava para deípedaçila iraíec

licença do Ahiílimo,

Apurava o Inferno fúrias , e Roía tole«
rancias, acè que voltando ao Ceo os olhos dif-
íe a íeu Eípozo : Nao entregueis, Senhor, as ^l"
mas, qiíe vos amaÕ, e vos confeçao , às feras, qne vos

nao conhecem. Foraõ eftas palavras feitas ,de \
fagio envergonhado o que no combate tinha
entrado atrevido , íendo cafligo a confuíaõ,
porqu? linha fido a empreza temeridade; fi<^ot!

livre Ocampo, e continuou Roía o ej^ercicio

íem foSreíTaho.

Njò baflavaõ os triunfos para fufpender
a repeiiqaõ dos aíTahos

,
eíperando o itiimigo

hoje aviítoria, que perdera hontem, coovo feai
armas para otíendelo nao foraõ as meííi^as,que
coríuíi)avaô ferilo. Lavra-íe o ouro nos golpes
do martelo

, e quanto suais esforço kvanra o
brâÇOj cr^qe luzimento a obra. iímalia-íe a
coroa do |uito nas (em rafoens doconirario, e
quanto tem de inferior a mao, que empunha a
cfpada, tem de mais nobre a pacienciii, coííi c|

fe. recebe a fbrida.PaíTava-Roíi para cala de D.
Gunq.U-j, ea ira de nao poder ecibaraçu lhe os
pa[íus e^ecuioii o Demónio, daadulhe lãoef-

L 4 tçundofa
'
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trcndoía bofeiada,que r?aô ferindo como rayò,"

íocu como írovaô, e íe ouvio nas mais diftan-

tei cazas , naô linha de Deos licença para o
cftiâgo,e coniètou-íe com o eftrondo,mas íen-

do de ferro a maõjfoy de bronze a face, e o ecci

nsayor qa dor» rio-fe q valerofa Belona, c oíFe-

receu a ouira face aocõtrarioíem temor da vin-

gançdjnaõ leveelle valor para nova enveftida,li-

vrou-íe fugindo, e ella triunfou calando, nu-

vem em fim, que foje de quem com o ar da ora-

ção lhe refifte , fombra , que íô ícgue a quem
lhe foge.

Poucas vezcB os traidores fe emendaõ com
oi deíenganos , novamente fe poz em campo

cfte venenoío Aípid, ôccomo infame ofFendeu,

porque como cobarde eovcftios atirou-lhecom

huma grande pedra , que dandolhe nas cortas,

a fez cair por terra. As quedas dos jufloi íaô

degraof , que com mais veloz paflTo os fobem ao

ihrono ; porque pondo os olhss no feu liir. iça-

do poder, íe exaUaõ quando maia fe hun^ilhaõ.

Diílelhe Rola com defpreío : Efta he a tua va^

lentta , a huma mulher fraca te nao atreves apre-^

:^emar batalha > è fo pelas cofias executas àtraiçaS

4Liua vinnança ? Confmda-te a tna fr^^tteza , pois

fendo eu naãã, ainda ta es menos, qne eu \ nao temo

as tuas pedras , e t% nao te atreves mais €\m as mi^

nhãs cofiau De tanta luz fugio a fombra, e os

que a Roía fe preveniao combates , forao tro-

feos, parando em fumo, que fe deívaneceu i o

fogo, cjue o inferno a íio^^^ Aa
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Ao amparo da fubcil ha ftea de Pallas ven-

ciaõ os Gigantes, com o eícudo do abatimento
triunfaõ oi humildes. Naõ pode o contrario
lomar vingança dodefpreío, porque o Ahirtí-
mo lhe prendeu o braço , e remetieu ;i fragili-
dade do papel o cutello da raiva

, defpedaçan-
do huns livros , cm que Roía eftudava Santas
contempkçoens

, e cem mais fogo fez eftrago
em hum do Meílre Frey Luis de Granada,que
piíou

,
e lançou aonde lhe pareçcu que ficava

incapàs de reftaurado , mas do íeu engano pu»
dera lauraríe a fua emenda, porque a Santa co-
brouo livro, tomando-o a oprimeira efíado,
c a infâmia doladcão ficou duae vezes cafti-
gada, tioufo do livro, que foy mais frequente,
c na injuria do nome, porque lhe naò chamava
depois fe naô gato, farnento, e ladrão.

Affiftindo em caía de Doni Gonçalo , fe
retirava dos embaraços

, que fendo de utilida-
de para a vida , o naó Ía5 muitas vezes para a
morte : porque occupados os penfamentcs na»
lidas do Mundo, quanto a devoção acende em
chamma, defvanece a ide?? em fumos. Efco*
lheu hum apoíemo, aonde naõ chegavaô eftas
perturbaçoens

, e nelle, fazendo altar do cora-
ção

, e luíes da Fè
, principiou a orar ; e defte

exercido a defviou logo acharíe cercada de hu/
grande numero de raios, tão grandes, e ião eí-
írondozos

, que naõ lhes fugindo por imnjun-
dos, os d^xou por inquietos , fendo as carrei-
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ras, e motins ião grandes , que einbaraçavao a

Esais alta contempltsçao.

Dezenganado do pretendido íocego mu-

dou de apoíenio , e foy para outro ainda mais

defviado ; que como em toda aparte achava a

meíma prezença fcm dependência de lugar, ef-

colhia o mais re c irado, e naõo mais nobre.Era

eftâcafaaque fervia dos inílrumenios da vin-

dima na qual entrando Rofa , íeniio ferr olhar

por fora a porta , e logo entendendo que a eí-

perava grande confliélo , íe armou para o reba-

ter , e invocando o Divino auxilio, vio que

dentro de hum ceílo eílava o íeu contrario ía-

zeado grande arruido , ea mesçando-a para

grande combate. Era em Rofa n^ais o rifo doq

o íufto, vendo tão mal armada a lenda de cam-

panha^ em que íe alojiva o mantenedor dode^

zafio , e para r^oílrar que não temia medir com

elleas armas, porque as da Cruz lhe promei-

tiao a viã^ííã. apagou a candea envergonhada

de parecer íe íoccorría o medo deite pequeao

amparo , e com heróico valor dezâfiou o enimi-

go, dizendo-rne cmi deípreío : Saye jà, famcn-

to, âeífa VHcil^ã.que nao teme as mas ame <iças quem

armada
'

fortaíez.a de Deos efpera triunfar da

:ma cobardia; aquíedou, execma no corpo ocjlrago^

mie te permite o Atttffimo ,
^ue a Alma ,

como^ ejta

nas mãos da fua mtfencordia , nuo fe atreve tao vU

contrario; de prefi tevsràs confundido ms abijmos,

fi agora te sugando tens atrevidos alentos :
acomstií
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1

€omo cjuem es , cjue os traidoresfempre da fornira fe
cobrem para os ajfaltos.

Pifada speçonhenta vibora arremeteu frn

forma de monflruofo eigante à ^d^UxoU Vir*
gem, e colhendo-a pelos hombro^, com paíTos,

que faziaõ tremer iodo oedifície, airouxe lar-

go efpjçi pelos ares , fazendo com .«lia tiro a
huma, e ourra parede, ofiendendo-lhe o rofío

com os nervoíos braços, de que era \m áspero
oiaélo, que parecia apelie agadilTímos efpi-

nhos; era tal oaperto , com que as iRferoaes
mãos, e pcs execusavaõ os golpes, que parecia
em cada hum e^^pirar o uhimo aienio , deícon-
juntados iodos os oíío3,mas lâo firme em Deõs
a eíperança de vencer

, que daqueile confiante
peito fe naô ouvia huni gemido, ante? zomban-
do do combate, provocava oova ira no íeu deí-
preío.

Por muitas horas durou a tenebrof^luta,
fendo o que mais picava o inimigo , a conff-an-

cia , com que huma débil oiolhsr perfiília íem
r^breíTdli 3 em tâo apertado lance , e Ri fa

, qye
íabia fe naõ eílenderia o braço do cooirariD
mais queatè aonde Osos lhe pozeííe otermo,
padecia refignada , e preíeverava na oraçaó fir-
tne

5 que defíjg armas íe hade ^aler quem qyi-
Zercombaçer a-todo o Inferno, A eiU*he/do
AltiicKGrife

,
que ^io mayor Heienía , do que

Rofac^j-ftuniava, perganrou por eíb^ e di^en-
dô-lhs aonde eílava , foy à porca , de que ^io
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exhalar funío,e íciniillar fogo : abrio o ferro-

lho, potèm naõ fe atreveu a entrar na cafa; en-

tendeu Roía que efte era o fim da peleja, e fei-

to o final da Crus , deixou o inimigo o campo,

ficando ella ião canfada da luta , que parecia

naõ refpiravd, mas tão alegre ou de padecer ,ou

de triunfar , que eraô jubiles os meímos def-

mayos. Eftes fmaes obrigarão a Dona Maria

que com império de íenhora da caía lhe man-?

daffe declarar o motivo daquelles eíFeitos : foy

obedecida como coflumava, econfeíTou com

inteireza a verdade do caio.

Pouças vezes os dezenganos debilitaõ o

impulío das emprezas quando a malicia apa-

drinha as iraiqoens, previna-íe o homem como

cutelo da penitencia , e levará de hum golpe

as fete cabeças da venenofa Hydra dos vicios ;

que o que naõ dezembaiaha aeípada da luz dà

c-síoríos à íombrâ para levantar padroeni á

culpa.
.

Andava Rofahuma noite no leu jardim

acompanhando a harmonia das arvores com a

íuave voz das oraqoens,e vio por entre as ra-r

mas hum homem de gentil prezença , de agraf

davel talhe, veí\ido luzido, e cuidado acaute-

lado ,
porque moftrava enccbriríe com o tron-

co de huma arvore ; porem, vendo que ella pa-

ra aquela applicava o reparo , quiz lograr o in-

tento , e comeqindo por acenos adizerlhs que

fe dstiveríTe , moftcata nas acçoens íer amor
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quem oirafia ; creceu o furto nc perigo , e lo-

grou a deílreza quâio pudera perder a dilação.

Nos outros aííalios era vitioria íufteniac

a luta, neltafoy o fugir vencer. Asscucene*
da pureza , o ar , que as lifonjea as desfolha 5

a flor giganie,o Sol, que a queima, afoniííca :

peleje Rofa quando o padecer he coroa , mas
reiire-fe quando o períeverar pôde íer ruina, a-

pure as forças no combater quando afraqueza
pôde naõ fer cahir , porém retire o corpo aon*
do periga a Alma. Fugio Roía, e venceu , pois
ha caíos , em que voltar as coitas ao contrario

he ficar íenhor do campo ; nas mãos da Egyp-
cia largou Jofeph a capa, eacclamou a viitoria;

fugio Roía como quem teaiia, e naõ era íe naõ
como quem triunfava*

Recolhida em caía moílrou que a retira-

da fora valentia , e deícuberto o peito íe íerío

cem huma grolía cadea lao íem piedade
, qqe

foy mayor a corrente do íangue que a do fer-

ro , e mais com as lagrimas , que com as vozes
íe queixava aflim enternecida ; Qjie he ífio Se^
fihor, como deixais fcm o vvffo ampara a qmm fd a
vojja fombra tem pçr abrigo f Ftvo por conta da
vojfaoraça, e nao fe me atreveriao as trevas^ fe me
nao largarão os refflandores ; do tkjmro da 77nnha.

Almajots voz. a Guarda , e eu para defenddio fou o

mefrio perigo : feq^derets por confervaía o preço da
minha vtda , eu a dou gojiofa porqpie mefera mais
doce a morte dQijfís acnlpa. Se vos me nao deixn"

YSiSy
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rets , o Inferm me naÕ defafidra ; mas cfta fon eu,

(jue com fí7ntnha ingratidão vos retiro cjuar/do mats

de vos dependo. Scavaó OS ícluç^'S igiselmente

que os eqoiues , e accdio ao eotcrnecido da

queixB, efta amante fanstaçan.

Appa-eceuoMeoirio ]dm vizivel, ecom

alegre íemblaiiíe Ibediffe; E fe eps naó tfltvera,

contigo, venceras tu Gaffalto ? C^hio eSla confu-

ía no erro de defconhecer que í6 Deos he for-

taleza
,
quâodo aicoíaçaõ be deíafio.' Confef-

Íói2-fe lemeroria ^ e proílroa-íe aos pès do Me-

nino rendida , e tni-eiagrimôS do arrepei>di-

liiento, e dezejoâ de perdão lhe diíTe : Confeço,

mm Deos qpte o mm faíro ate ao conhecimento foy

defmayo, e cjpíe [e vos me deixareis ^ jk o ahtfmo me»

fojfmra ; Bendttta Jí ja a vojTa poderofa Moo ^
ejtiç

com as lanças da. M^^^efiade retirou o contrario , fi*

cando das hãUs do fogo a Vittoria feio ferro.

He iígrsça. píecioía py'àáo]u^o ^ naô

Ihè xonhece o va!or qyem mo recea perdela,

qye ' thefouros que na rrczsnça do pirata íe

eniregaõ fó á cooíiaoça,. dedáíem o pítç^, enu

queíe efiirnso*

Teve panicolaf dom de differenç^r os

rebyçados ees^ancs do Deo^onio das verdadei-

ras inípkaçoeas do Ctu; iíendo de moy poocos

. annos, íe guiava ja deíiss iob^tanas bzes^^rèaõ

íó em utilidade própria nias em beneficio a-

Jhcyo foraõ OHiisasvezeg pr.pfeiloías ; jâ no

principio da im vida era ião íoccorrida da Di-
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vina grcça

,
que examinando o feu Confefíbr

•os myfteriozos finaes de íeu Eípirico , lhe ref-
pondeu com lâo alia ícíencia na Theologia
Mjflica, que confirmou o conceim de que na-
cera illuftrada para viver Sania. A terra cul-
tivada brota ipdhor flor

, porem mayorcs ad-
fniraçoensatiraheoi as fabricas da naiyrczasque
36 da ar je: dé-íe ocorrçaó a Deos fem mais
ad()rno,que a fingeleza.e levará a palma da Sa-
bedoria eterna.

CAPITULO xvir.
Do valor, com que fiffna os trabalhos

, de qm m-^

fermava»

NA5 nafcem os efpinhcs para desluílrat
as Roías , snses para dcfenderlhes a iBa-

geílade, lhes ar^^oy dcJles ihrcno a nsmrezaj
fermofura mal defendida íeeBpre morreu ylka-
jada : @rme-í^ a belleza das Janças da reíiíbn-
cia ,^e nao cortará pelo reípeito a tei^eridade,

Naícey Sania Roía defíioada para o Jardini
do Para:íb, eos eípinhos das CDiírradicceos co-
nteçaraò deídeo berço aíegyrar-lhe asfr.Pran.
cjas da virtude^defendeiídoihe a purpura d^p^.
n]iecia,aníe§ q lhe rompeíí^ a gala o 8íiK)r oro-
prio,i..cnsava e menina ío nove oiezes de idade
ejà Deos a queria exercitar em muitos dias He
ahíhnenc^a,pc^rq,íeccando.Í€oleiie a foa mây,
çnaopodcndD pdia siíuhapobreza bufcaf ama,

Que
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^ o íoppriflTe , inteniaraò ^ humas fopas a ali-

meniafírinj porém o q começou piecladc,rema-

tou mariirio, porque nem a bccca podia desfa*

zellas, nem a garganta pafTalUs, e eflevc ávida

em evidenie perigo, íufFocada a refpiraçaõ

com o boccado : nefte embaraço do remédio^

era o jejum debilidade para as forças,mas a ale-

gria dâmeiúna indicio de que havia deíero

íeu alimenio o jejum.

Enganava a fome , metendo na bocca á

íeu meímo dedinho, e ficava tão íaii»feiia>qae

deixou livre a confideraçaõ de que roilagrcfa-

mentc por úo novo inftrumenio íoccorria

Deos a íiia debilidade. Oh maravilhoía pobre-

za digna de immbrtal applaufo ! Na mela da

Gloria he Dem quem prepara o prato , na ne-

ceíBdsde de Roía he a íua própria maô quem

lhe dà o alimento.

O que parece humilde fortuna no pobre

he confuíao para orico,vendotãocuidadozoo

Ceo dos q na terra r.eceffitâo, íem que o exem-

plo deíperce no opulento piedade para omen-

digo.^Crecerâo os trabalhos com os dias, e

naá houve dia para a vida, que nao dèíie exer-

cício à paciência de Rola. - iu
Aendureeida condiçaô de fua maylnc

deu largo campo ao íotumenio, íendo nd-

la diviía, que firais preíava ,huoi3svaras ,
que

na maõ míía 5 eíla infignia da jurtiça ío toy

demonftíeQão da impiedade m mal que íen
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tenciava os crime« , porque o que dos Anjoi
perecia coioas , premiava ella com açoures , c
bofetadas , e andava a criancinha ícnipre tre-
mendo a tè quando eíla va dormindo; a bra?e«a
de huma, ea m^nfidaô de oatra corriaõ igual
parelha , fendo as demonílraçôes de humilde,
delafio a que acoiia pro^ípca a indomável fe-
reza daquelle humano Tig e.

próprios pajfTas íeguiaó todos os mniê
de fua C3za

, ou porque a impiedade era decre-
to, ou porque o vicio hc cailigo. Creceii eíle
contra lempo com os empregas da mor tificaçaõ
da íaa vida , temeiido que as largas vigiliai, c£-
treytiflimos jejuns , afperiffimas penitenciâ$, e
niyfterioías apparições vieffem apararnore-
toTribunal da InquiEiçaõ, c perdeíTe o bria
aquelle luftre,de que íò faz cabedal a igODran-'
cia, e para defviala de taõ íanta vida, empenhou
todas as forç is a cegueyra, chamavaõ-lhe hy-
pocrita, enganadora, fem mais que apparencia$
de viriuoía, e realidades de íaberba ; que vef-
tia a gala da virtude remendada da pecdiçaõ, e
tudo i (lo eraõ eílimulos, que aprelTavaõ os vooç
do merecimenioj porque naõ deíviava Rofa
hum fó paíTo do verdadeyro caminho, conf-
tancia digna de louvor em lao rigoroias con-
iradicções.

Are CS íeus ConfáíTores com imclemen-^^
cia julgavas eíla caufa , dizendo a fua pouca
e^eriencia quenaõ de/ia íer íe^afla eftrada
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taõ myfteriofa/ e que os prodígios , que nella

íe viaõ^ eraõ illuíoens da faniefta , e naõ per**"

miíToens da graça j mas Roía, que para mayo*
resemprezàs eftava deílinada, rebatia no efcu*

do da paciência os golpes, que puderaô demo^

lir a mayor fortaleza , íe o meímo Deos a naõ

defendera.

Agradecer beneficiôs he ley,eftimar ira*

balbos he fineza ; naõ chorava Roía as aíFron-

las pelo que oíFendiaõ , fenaõ pelo que tarda-

vaô j conhecendo por favor de mayor preço o

topiscuftozo, e naõ o roais fuave.

A culpa , e a inncceneia no campo deíle

Mundo defde Abel baialhaõ ,
porem íempr e a

virtude cama a vitoria, de que o Ceo he Coroa,

m taô barato preço concede Deos as íuas mife-

ricordias, que para comprallas baila o pequeno

iacriÊcio de nos deyxarmos a nòs por ella^,

Icmbremo-nos do premio,e íerà de roencs cuílo

o trabalho. O Santo Apoftolo encarcerado eí-

tinaava as cadeas , de que havia de íer gloria a

liberdade , porque Deos naõ fecha os ihcíou-

TOS a quem !he abre o coração.

Na poríiade tanto niariyrio perguntarão

a Roía humas amigas luas porque naõ alcan-

çava de fua Meftra Santa Caiherina de Sena

que adt^çàfTe taô amargo padecer, e rcfpondeu-

Ihes : EqHe defpacho teria tao ignorante petifao^

fe o Filho de D$os fadecen trinta etres annas feo

men rmedít>,prqmnaÕ fadecerey enfara fervtlioi

§97»
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íâtH ratão me diria ã Satita que Hàó eta difciptiU

fua quem tao mal aprendia a fna doutrina.
, que

ff4già do caminho , qtíe ella pifara \ nao permittà
Deos que en heha o veneno y com que d amor propriâ

Cofiuma matar o Êfpirito»

Se alguma hora as ejctèrbreâ afflicqoôrts fe
deícuydavaõj as enfen^idacks as íubflituhiâo;
Ires anhos a importibilitod para toda a na»
tural acçaõ hum total endolhimetttode nef vosi
íem que o agudo das dores defafogaífe nem
com hum gemido ^ e íò íe queyxava de que o
achaque fofte para aâ affiftenies de tanto tfa«

balho. Goílumava dizer que felicidade íeria a
doença, íe fó ella a experi^netitàra, mas que ti*

nha de cuílofa o que aoscuítos affiigiaé

Foraõ taniosje laô encontrados os acha-*
quês

, que caufava admiraqa5 aos Médicos re*
flílir a vida ao menor delles. As dores de gôtia
lhe torcerão os nervos , e íendo eftas as mais
fones, que conhece a Medicina, nunca o íem-
blante perdeu a natural alegria , nem o mal
rompeu ofilencio; íe lhe perguntavaõ como
eilava

, reípondia que bem , porque quem rae-^

recia as penas eternas, todas as outras Iheer^o
íuaves. ConfcíLu a huj peifoa fua confiden-^
fe, que para como humana tolerar oexceíTo de
lanras dores, lhe €ra precifo pôr os olhos da
confi JercÇíô em que naõ as padecer ia^ íe Deol
naõijuízera.

Cerrada via Satanás aqqella grande porta

M% do
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do amor próprio ^ principal ao commercio dos

humanos defde o principio do Mundo; force-

java por abrila > pondo a ella toda a fonaleza

de íeas hombros , enfurecendo os achaques, e

debilicando em Roía os alentos ; porém era o

feu fofrimento horto fechado, em que naõ po-

dia entrar o veneno da ferpente, e quando mai«

vehementes eraõ as dores , deíafogava as an«

(ias , dizendo : Augmsntay , Senhor a dor , com

tanto qne aHgmenteis também o amor* Se as afflic-

çoens do corpo attenieraõ às importâncias da

Alma 5 como crefceriaô os theíouros do Efpi-

rito , mas vive o homem fazendo íò do íocego

cabedal , e perdeodireyioà herdade da Glo-

ria , por naõ comprala com a moeda da paci-

ência. Ohgloriczo padecer , e quanto vens a

lucrar!

Poucos dias antes da morte da Santa abri#

. raõaf chaves da obediência o cerrado depofito

do feu coração , em que claufulados os favo-

res de Deos , íò cheg3'v'a5 à noticia dos Con-
feffoies , obrigada do preceyto expreíTo. En-
tendeu o Doutor Caftilho,enía5 feu DireQor,

. que ella tinha recebido íílgfu particular mercê)

c lhe mandou a decbraííe. Cuílozo foy para a

humildade , o que era ley para a obediência, ir

violento o goílo deu mayar valor ao facrificio,

e diíTe com humilde rendimento : Eftando eíi

pojftíida de hãi& unitiva contemplação, vi hum ref"

,

flandor de tanta magejlade^^He efcnrecendo x> SoU o
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dejfxavã fomhra da noyte ; a incomparável fermo^
ffira defta hz^ deffedia afubttl, e penetrante im^
menfidade de DeoSy a cjue naõ chega a comprehen^
fao do homm\ a efte brilhante luzjyro cercava hum
arco de tao vtvas^e fermofas cores, que annunciando
fàz., dava mate ao íru ; fohre efie fe levantava oh-
tro de ignal grandeiLa , mas de maisfinos efmaltes,
fiíftentando no alto delle agloriofa Crtiz. do Salva^
dor , figmlados neVa com brilhanta rayos o Ingar
dos cravos , e titíilo dofm trmnfo ; dentro no arca
€rn hm novo , e incomparável throno eflava a fa^
grada Humanidade de meu Senhor fefu Chrifto ,
ãqni emmíidece o difcpirfojem achar eomparaçoes»
qne expliqmm tanta gloria , minha Almafe rendia,
a taÕ immenfas fnavidades y desejando romper 0
vUez. % dos grilhoens , que me impediaõ engolfarms
nodUUtado mar de tao Divinas Ihw de que par»
ticiparao meus olhos, dandome o Senhorforcas para
nao desfalecer a vifia em taõbrilhantes refplandores^

Em outras occafioens que tive ejle foberano.
favor, era como entre nuvens, agorafoy tao manifejla.
aqaellafagrada^H^manldade, qíie a nao fer forta^
lecida pela Maõ do mefmo Ocos , naõ pudera a vim
da com o logro de tanta gloria , fentindo qm delia
fahiaõ hãas chammas de amor , qm penetravaõa
corafaÒ , abrazoando o mais intimo da Alma \ e ta%
fíiavemente me transformavao

, qm cheguei a cuy--

dar qm eftavao defatadas as prifoens defte cárcere
mortal ; logo $ mais fermoz.0 entre os filhos ias ha^
mns^ poz em humas balanças miniftradas por exer^

M } ctttí^s
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çttos de Anjos vefiídos de cujloz.i(fiinas galas hum

j?ez,os ,
^ue recebidos do Senhor da Mageftade , fe

hufntlhavao a^uelles com o wait yrofmdo rendi-^

mento, e o mefmo faz-iaÕ as ditofas Almas do Pur-

gatortOi de qne eftava aU hum dilatado campo i kgo

o Senhor pegou das balanças, em cjue eftavao accu^

ptnlad^s ajpicçoens, dores , e trabalhos, e os foy re^

partindopeUs Almas, cjue efiavao prez^entes,dando

ã cada huma o pez^o.que lhebaftava\ entre as cjuaes

fe nao efquecçu de mim com mifericordiay dandoma

huma grande porção de 4dverjtdades » e pefadtffi^

mas trtbulafoens , logo fe armarão fegunda vez. as

faiançasj Ç efiando de huma parte os mefmos peTiOSf

eftavao da outra as graças, e os favores ào Ceo^ que a

Senhor pejou cora o Braço da [na. Omnipotência e

§om a proporcionada medida defiribMo as mer^^

çes pelo numero dos trabalhos, dandome a mim hum

iam grande thefouro , que excedeu mujtoaospri^

meyrçs; com que me havia enriquecido.

Notava eu o infinito preço daquellas fobera^

pas riquez,as, com que qualquer das ditofas Almas,

que as pojfuhiao , efiavao como çhcas , e abundan^

4csy fendo fafisfaçaÕde cada huma o que era riquez^a

de tcdas\ lo^o o Senhor com agradável mageftade^ e

fumíffimavoz. , diffn Conheçao os mortaes que fem

p pefo das tnhulaçoem fenal lograo os frutos da gra*^

fa , e fora da Crtíz^ naÕ ha efcada para o Paraifo.

Onvindo eflas palavras , fetiti hum fervoroz^o

.impulfo de tr pelas praças dando voz^es^que perfua»

Àíjftm quanto importa a preciofa joya do padecer^

para
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para fe adquirtrem os prémios da Bcmaventuran^
çaj Naofe cjt^yxem os homens da infeliceforte, qu^
^ura ô fojrimentoy fe UvraÕ a Coroa no feu exery
cicio ; olhem para o fermoz.0 dia da Gloria, e parei
cera clara a noyte das mortificaçoens.

Pcrguniuulhe o Confeílor qqe figura
nha a Graça , a que cila refpondeu que na5
era fòrma , nem cor, de outra qualquer fermo^
íura , e lo fe via que da de Deos era diflinda,'
ainda íendo laôfcrniofa; Tambetn lhe perg^n•^
lou que forma de locução fora a coro que o
Senhor lhe fallâra , fe vocal, ou inielleaual, e
refpondeu que da hccca de Chriílo íahia hum
puro

, e claro conceyio de fabedoria Divina^
que penetrando o mais intimo da Alma falla-
va fcín vòz, e fe entendia fem palavras.

Com o mais íuhlime dos favores difpo?
Deos efta ditoía creatura, pata que no fogo de
lanio padecer fe purificaffem asimperfeyçõef
de humana

, deyxando feu coração capaz das
iníeparaveis uniões c m Deos Corraõ nas aza^
do ar as palmas do louvor para acclamar os tri-
Aínfos de Roía , qqe nao cabendo no dilatado
campo de todo hum Mundo, fobem a introduz
Ziríe nas celeftes Esferas.

CAPI^j
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CAPITULO xviri.

Dú ardente Amor de Deos
,

cjue fe ateava no corá»

çao de Santa Rofa.

O Fogo, que fe reprime em eftrey tos efpa-

^os, brota mais vivo^ iticendio», nao ca-

bendo o mais forte dos Elemenics na prifaõ

das nuvens, rebenta em raycf,que cortando 08

sres j tudo a que topao redufem a cinzas , en-

chendo o mefmo ar de labaredas. Ardia o cora-

ção de Santa Roía animado Etna , que ouber-

to das cinzas da monalidade lhe dava o amor

no mais occuUo da Alma , maíeria para eter-

nizar a chaniraa , e tanto íe aseava efte amante

fog^ ,
queexhalavgõ feus olhos muytas vezes,

cftando na oração, naò íô luzes,mas ardentiíli-

mas faiícas , que vizivelmenie prezenciavão 09

queiUlaffift-aõ.

Huma noyte, em que no íeu apofento fí-

coa com cila bua íenhora , que viziíou a mu-

lher de Dom Goníalo , acordçu à grande cla-

ridade , em que parecia arder a caza, tendo-íc

recolhido ícm luz neila períuadida de algum

deícuydo começon abuícar donde naícia o fo-

go, e achou a huma parre da caza Roía atteba-

lada nas doçurai do amor de Deos , e que da

íua bocca,e do íeu tofto broiavao aquellas aéíi-

V8S relíquias , que alumiavaô Sul , ardendo

ehamma. Abràzada arefpiraçaó no imflam-

mado
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madodo íeu peyto jcraobraza? os fufpiros ,e

fogueyras os alentof, e queyxando-íe do pou»
CO, que amava, dizia por deíafogo: Ay de mim^
éjfie triHtUmente vivo, -pois que de amor nao merrof

Efie coração certamente he de pedra, porcjae fe nao

reduz^ a cinz.^ ; quando^ Senhor, acertarey a amar^
voíí Seja agora , e nao depois , cjHe os injiantes, cjae

tardo em querervos^ fao eternidades de ingratidão

para aggravarvos ; nao mais vagares , meu Jefus^

defparay as ftttas , e fejaõ ao mea coração os vcjfos

tiros.

Comeftas amorofas impaciências íe aíFer-

vorava tanto nosdezej js do Amor Divinojque
aindi nas mais duras confciencias fazia effey-

1os milagrozos, como experimentàraõ algumas
peíToas, a quem preíuadja q uíaífem das aman-
tes jaculaioíias , que e!la compunha » e conti-

nuamente proferia , fendo a mais prefada eíla»

que lhe parecia mais enternecida : Men doce

Jefns, quanto me pez,a de vos ter offendidoy qHÍz.era

dmarvos qnanto mereceis com toda a Alma , com
todo o coração , e como vos amoti a Santtfflma Vir^

gem Maria ; feja eu Senhor transformada no foge

do võjfo amor, men benignijfimo Jefus. ^

Efte ardeniiflimo mar de aííjélos , que,

nao podia redufir ao eftreyto cárcere de íeu

peytOjdezejâva dilatar pclc«de íeus proximog,
coccultando a impetuofa corrente das ourás
virtudes, íó na da caridade nao punhaò termo
íeus humillimos reparos ; Nas eonverfaçoens

os
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os primeyros conceytos, que lhe ouviaõ, eraõ

ternuras, em qus reípirava , dizendo com fer-

vorozo efpiriio : Amemos a Deos, que nos ama, e

deve fer muyto amado é Se falia va em peíToas ,

que lhe pateceflem digna» de louvor , omaii
empenhado encarecimenio, era o a qae mayoc
valo^ dava à fua eílio^acjaõ , cifrando o muy ty>

qye merecia, no muyto que amava, porque di«

Ziâ : He grande pejfoa ^ porque ama a Deos forte

^

mente»

Quando chegava aos pès do ConfeíTor e-*

rao maisaólivos os incêndios , por terem fido

«íais frequentes os aâos; e como na balança dq

«mor naó haô de ter medida os extremos, fem-

pre achava diminuiçaô oeíle tributo , e come-

•çí^a a fua accufaçaô pelo que lhe fazia mayoç

pendojr, e depoisde benzcrfe piofFeguiaiP^^r^

amemos a Deos , e elle nos enfine a amalo , que mal

fahe conhecelo quem o naS ama ; aj dê mim ,
quç

nunca as fuás mifcricordias bafiao, para que as mi*

nhãsmgratidoens celfem\nao amo a Deos, e nao fey

eonio a terra me naÕ traga , pois o nm amo quanto

fofo. Fallavaõ os olhos , e emmadcciaô as pa-

lavras, fendo a corrente dopramiQ pri;^aò

lingúa.

Envergonhe-íe o peccador de que,íend0

a culpa laó peíada carga, a leve aos hombros

í m hum gemido, quando o juflo defmaya, pa-

recendolhe tibia a virtude mais heroyca , e a-

indâ mal qye maytas vezes íeenihefoura o

delido^
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deliflo, fem que chegue à lingua o que lançou
raizesno coração.

Nao íe terminavaô aqui os exceíTos do
amor de Sarna Rofa , porque nas mais ordiná-

rias converfaçoens volcava cow?? fubiilcza í?s

íen lidos ria praiica , para que foííe Deos o feu

ôffuiripto, e fendo uío o filencio, cm fe filian-

do no amor de Deos eran tanias as expreííões

com ta! fcccorro de vrzes , e raõ engraçados

09 exemplos , com que fe explicava
, que a to^

dosfufpendia;os olhos exhalavaô luzef, o fem*

blante vertia nova alegria, a o x íe abrazava , e

o coração parecia vir envolio nas palavras ; mi
tempo, em que eílava íò na díiofa cafinha,era5

mais aflivas as lernuras , compondo veríos , e

encendenio com vozes os meímos Elementos.
Compoz hum cântico de louvoren , C0121

que convidava a todas as creatura^ do Ceo , c

da terra a louvar o Creador de iodas, fendo as

labareda* do amor o inílrumento, a que entoa*

va o louvor das trcs Divinas PefToas.defafiando

o meímo Deos para que fe amaíTe, já que ellíi

raó podia, ccmo dezejava, amalo.

Aos irracíonaes , às plantas , e às flores,

chamava por feus noínes,e lhes dizia: Amemos,
amemos a Deos* íjue he o mefmo Amor \ e nefte a-

iin)rozo leihargQ pafTava muyias vezes iies, e

quatro horas , com os olhos Ceo lao firmes,

que parecia naõ lerem mais ufo ^ que eile em-
prego. A vifta doCeo he Iman dos juftcs^atira-

hidas
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confidet açao onde prezos oi affe£to8 , fó lem
liberdade o coração para amante» facrificioSé

Hnfine-íe a deíprefar a mentira dos idolos

quem com infâmia da rszaõ adorna os feus al*

tares , e acabe a cegueyra de abraçar a verda-^;

dc|ra luz.

âlguas occafiocns íuccedeti pafíaremi

as pefToas de caza fera que Roía âdvertifTe que

repara iraõ nella, e por mais que enirafl^^m Qm-^

pedernidas > voUairaõ abrazadas, por obíequio

a ítú Amado lançou huma tez maô de huma
dthara , efem nunca a aprender a tocou com
tónia deiflrezá , como íe cóm muyto eíludoa

cxerciiàra , e acompanhando o afinado inílru*

mento com fuave vòz, cantou aíTim.

Mira qm entre las flores

Jefus.y olivar

no defprecias las rofas

faltas de efpmas,

Eraõ taô enternecidas as câricias i ciim ^
fc ejcplicava íeu amor para com Oeos, que pa-

recia exhalar nas palavras o meímo coração,

quando as proferia ; porem foy taô humilde o

íeu conhecimento que oa mefma fineza lem-

brava a indignidade dosaíFeflos, na ab tida

fone deíeas paes Gafpar de Flores, e Marid^^

de Oliveyra.

Naô he o Ceo património de ricos^que f6

arrífcao nâ opulência o que tal vez ícgurariao

m
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m neceffidade. As viriudesnaõ íe herdaõ pelo

illuftíc do íangue , mas fim pelo ajuílado da
coníciencia ; qiieo morgado da csza de Deos
naô o leva a deícendcncia nobre , fc naõ d vir-

tude heroyca ; abaiaó-fc os fumos de bem na-

eidos , e ganhará a Alma as riquezas da verda-

deyra pairia. Primeyro fe conhece a incenfaô

do fogo pelas faiícas do que íe manifeílem as

labaredas. Ardia ocoraçaõ de Sanca Roía rui

amor de Deos , e eraõ as palavras as mais vivas
teílemunhas deílc incêndio.

Naóíofria que na íua prefençi houveíTe
pratica infruóluola, íem que a moderaííe a fua
advertência, creícendo eftezelo da honra de
Deos nas^diílfacçoens,que via nos Templos, a-
onde naõ didimulava o feu fervor a mais leve
deíatiençao à Magcílade Divina, fem que de-
liberada a reprehendeíTe , vencendo a dor da
culpa , toda a modefiia do génio , é por grave»
quefoíiem aspeffoaf, lhes lciDbra?a quanto
n)ayor era orelpeyro

, que offendiaô
; porém

com^ianta humildade, que vertia a reprehençaS
da cor do rogo , e vencida bíandura o que tal
vez naõ acabaria o rigor.

Chorava as culpas alheas como danos
próprios, e applicava por ellas naõ íò lagrimas^
mas aípenínnias penitencias , fazendo a pieda-
de o que pudera o temor j dizia que nao era ra-
230 que huma Alma

, que Deos comprara a
preço do íeu íangue, deyxaff^ de çuftar
lâgriíuaí a íua psrda. " "

Abg,
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Aborrecia as mentiras com tanto exceífoí^

qiiè ainda as mais leves eraô para a íuâ dor de

infinito peio > naó diffimulando íe ouvia algua

tíeyxar de advertir a culpa a quem «inha caído

neiia,e jà o ufo deite reparo fazia fugir de me*

receio \
porém nunca ozeb le armava da íu-

berania,deípindo-íe da humildadCjantes a íub*

nuiflaò dava mayor império aos docomcntoa*^

dizialhesl FUhos, Deos he a wefma verdade, e naí

fe atropela tanto por taõ pouco ; o Reyna dalut. naé

fe troca pelo abifmo da fombra , U vtvé a menttra,

ffijamoí, delia qm nem pela terra , nem pelo C ofe

hade mentir nem levemente perdoaj o indtgno do

inflrmríento > porque vos foa ejle avtfo i e adverti-

me também f4and9 me vires em igtial tropeço, O
que podia alterar os ânimos , abria os olhos ao

deícuydo,íeguindo-íe o arrependimento ao de-

liao; tal era a doçura do períuadir , ou a eficá-

cia do admoeftar ,
que rendia a obftinaçaõ a|

grmas, donde pudera tomalas a rebeldia*

Huma hora ames de ícu feiice irantno che-

gou a viziíalla hu Reli 74'^>2:)5a quem ella deze-

|ava tallar ames de morrer \ diffelhe Mana de

Oliveyra; Padre.venha embora^q jkRofa tinha dit9

que ochamaí[m\nm]^txàc adverteciasde pertey-

çâo quem profeqa as fuas leys, nemcoria o cu-

telo da mone o fio da virtude, íenão o da vida#

Ouvio a moribunda , edos meímos defmayo»

tirou alentos pJra dizer t Nao erremos, Senhora^,

me 9S defcmAoi tambm fe pa^ao ; €fí dtjfe qne de-

* ^ ^$ja'o^



de Santa Rofa de Santa Mariàé i^i
zejdva faltar ao Padre atites de fartir , forem naõ
9 njandey chamar. Taô rtiiudas eraõ as addições

das fuas contas , que para ajuftalas osinaiyi-

zivcis lhe pareciaõ erros.

Naô íofria que fe defpcrdiçaífe o prc»

CÍ020 cabedal das lagrimas pelas jnuieis im*
portancías do Mundo , achando que efta mod-
da íó ao thefouro de Deos pertencia , e vendo
ehorar fuà mây, lhe diííe com íumsiíiííaô : Se*

fthora , i]ue faz,eis , como ajfimfe perde o cjue tanto

vale\para chorar ojfenfas de Deos todas as lagrimas

ftio poHcaSy para fentir infelicidades do Mííndo atç

hama he perdifaõ,e naõ fedeve derramar pela terra

metal , com que fe compra o Paraifo t chore quem
ofenda a Deos que o fangue do coração fi fs verte

pelo amor. Cem a igualdade com que íeníia a$
oífenías de Decs , íe alegrava das finezas 5 que
porelieíefaziao; a mayor celebridade dos An*
jo8 he a converíaõ dospeccadores , e em tudo
nioftrava Ròíafemelhança comos Anjus. Dif-
feraõ-lhe que humafreyra fugira da clauíura
em Caílella,e rebuçáraa cega reíoluçao do in-
íulto com roaícare de Soldado , de que aíTea^
làra praça na companhia da perdição , fazen*
do-fe publico eícaTídalo da modeftid; mas que
a impulfos da níiíer!cordia,conhecido o íeu de*
liólo, remira o feg defcçedito com a dor da
concriçaõ

, c íe achava íà recolhida em huíin
Morteiro da Cidade de Lima> dando a íuape-
Giíencia grandes efperança? da fua fakaçaõ.

Diverf
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Diverfús efFeytOR cauíou emRofacfta

noticicia , a offenía de Deos lhe roubava os a-

Jeotos da vida, chegando a dor a enfayavlhe a

morte
,
perdida a cor do roílo , e íem luz nos

olhos , confidcrando cegos o? da uifte pecca-

dora ;
porctn ao meísno paíTo os brados da-

quelle arrependimento fazíao harmoniozo ecco

no íeu slvorcço , e ver pifado o dragão pela

frágil planta da que havia poucos dias lhe ti-

nha levantado eílatuas no lemplo da culpa lhe

cauíava tanta alegâa, que ludo tiella eraô lou-

vores da Divina Bondade , donde nacerao laa

benignos impulíos; começou a pedir a Deos

com inftancias, firmeza para a redunda Alma

,

applicí^ndo para que períeveraíTe ate a morte,

muyta parte da fua penitencia , e colhendo o

íoberano fruuo de ouvir ( por revelação ) da

bocca do mefmo Chrifto que aquella Alma le

convertera com verdadeyra dor, em que havia

deperfeverar com muycos grãos de perfeyçaa

atè chegar à poíTe do fummo B ^m.

Qual foy o gofto , cum que recebeu eíta

noticia, inferir íe pôde dos exceíTos da fua ca*

ridade , que fentia nas offsnías de Deos o fa-

crikgio igualmente pelo reípeyto doottendi-

do ,
qae pelo caftígo do oíFeníor ,e por dinu-

nuir o peio das culpas alheas fe c^ regava de

ni©riificaçoen?? próprias.

Igual ao zelo das Almas era o dos lou-

vores de Deos ,
parecendo-liie que pur htiai
^ oMe-



ãtSanu RofaieStiHta Maria. lãy
feofequio da Mageftade íupí^ma , dava pouco
cmbuma Í6»ida. Adoeceu gravemente hum
dos íeus Confefforeí , em tempo , que eflav»
para pregar hum Sermaô , de que ella na me-
lhora de alguma confciencia eíparava premia-'
do o trabalho do Prègador , e elle , vendo qa4
a doença íe agravava, e o intereíTe das Almas fa
deívanecia , mandou dizer a Roía a impoffibi4
lidade , em que íc achava , e que naõ era vencia'
vel a emprefa , íe Deos a naó remediava ; fejs
ella breve, mas fervorofa orsçaô, e Iherefpon-
deu que oflegocio tocava aquém tudopodiaí
quefoubeíle que elle havia de prègar o Ser*
inaó, ainda que outrem lhe compraíTe o mal.

^
Comprio-fe a profecia , e foy Roía dé^

lempcnho della,porque perdeu a íaude aopaíTd
que a cobrou o enfermo ; melhorou eíle quan-'
do o naõ efperava, e Rofa como o efperava a*'

docceu, efoy nella mais «aiva a febre da ca-'
tidade, quea da doença ; Nas infirmidades pe-
ngoías laórosfymptomas alento daseíperan-
%m aqui a efperança da doença

, foy varicinio
da íaude, e do mal de Roía íe feguio o bem de
rouyics : porque o Prègador íe achou com in*

•fy'^ '^•í^" Pai^a pregar , e a Santa com arden-
tíllims febre para padecer , fendo alivio a tanto
ntal o bem

, queeíperava nas Almas , de que fô
compadecia. ;

O juíto fêmea lagrimas , e côlhe pérolasf
fspouía e(n eípinhosj e deípena em Horesí que

^ , m
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õ5 exercícios da caridade , íe íaô affliçoen$ pa-?

decidas , também íaô coroas de gloria eímalia-

das. Sofreu Roía os incêndios da febre , mas

alcançou os defpachos da intcrceíTaô,e os effcy-

tos da Divina palavra , que na íaude detama

confcicncia enferma foy cordial medecina.

Bayxou o Filho de Deos a remediar o con-

tagiozo mal da culpa , edeu por ella a vida;

Roía ,
que no myftiriozo livro da Cruz apren-

dia as (ciências do Ceo,dcu a íaude , para que

a prègaçaõ curaflTe o perigozo mal do pec-

çado;Oh amor de Dcof, a quanto obrigar, mas

ob infigneRoíare quanto te remontas I Amor,

que íe íaiisfaz íô com os próprios impulíos>

naã^nche todos os eípaçí^s da fineza; leu San-

lá Rofa na vida de fua Meftra Santa Caiherina

de Sena ,
que dera em huma occafiaó o ícu ha-

bito a Chriílo em traje de pobre para íe disfar-

çar nas aparências de tanta nudeza, e naôíofrcu

leu enamorado coraçaS haver exccíTo amante ,

que ella naõ emprendeíle, picando^íe os extre-

mos, com que amava a Daos, de haver deroonf-

iraçaõ fina , que ella naõ viííe em fi bem retra-

tada.

Era o Menino fefus todo o emprego da

fua ternura , e ofrio do Píczepio deípertou a

íuacompayxa5 para applicar reparos dc fogo

ôcs defabrigos da neve
,
prevenindo a melhor

gala em íerviçi do mayor Rey ; efla obra , de

que foy Mertie o amor ,
deyxou a Santa na í«r

guini^ forma eícntta;



de Santa Rofa de Sarna Âíarial ;ip jNo anno de í6i6 com o favor de Jefn Chrif-
to] è de ffia Mãy Santijfma comefo a preparar
hfim veftido a meu amado Infante , qne hade naf^
cer em Belém pobre , e tremendo defrio : a camiz^ú
nha fe hade teeer dosfinijftmos lonvores da Virgem
Afaria emJíncoema Udamhas , n&ve Rofaríos , e
finco dias de jejum, em reverencia dafua gloriofa
Encarnação ; osfios dos íançoes ferao nove Eflaçoens
ao Santijftmo Sacramento , nove T:rfos do Rofario^
€ nove dias de jejum^em louvor dos nove mex^es, que
efteve claufulado nas vurijfimas entranhas da Se--

nhora\ abrilhante tela das mantilhasferaõ des £fr
taçoensy finco Rofarios, e hum dia de jejum^em lou^
vor do feu Nacimento

; parafayxas finco Coroas d0
Senhor, finco Eflaçom.e finco dias de jejum em me-»

morta do myfierio da CircuncifaÕ: as guarniçoens

fe hao de bordar do fino ouro de trinta e tres Comr^
munhoemjou trinta e tres Aítjfas^tres horas de Ord^
fao mental, trinta e tres Padre nojfos^eAve Afartaf
com Gloria PatriMnta e tres Salve Rainhas, trinta
etres Terços , trinta e tres dias de jejum, e tres mil
açoutes de difciplma em honra dos annos^ que o Se*
nhor viveu nefte Mundo ; para brincos do Menino
ejfereçê as lagrimas de meus olhos , os fisfpirof d9
meu coração

, e os incêndios ^ que refpira aquelle a^
wor

, que meu pejto ahrax^a i nao fiquem meus ntm
os penjamentos , e aosjeus Pefinhos podem fer ador*
nos, porque eu nem em tao pouco tenha domínio.

Na infigne fabrica de íeu amafíie efpi-
rilo, fe teceraó muyias vezes as precioías telat

Ns para
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para eílas celeftiaes galas, cm que fe occypavá

naô fô engenhoía , mas com huma Santa amb^
çaô as muliipIicava,incicando algumas peflbas,

para que das meímas pef^aS) oíFercceífem ao

Menino novos veftidos , mal ^tisfeyta de ha*

ver peflba,quc nao tiveffe em Deos iodo o íea

cuydado. _
Taõ differentesdo Mundo faõos cmprcf

gos do Ceo , que para efte corta galas a penii

tencia, e para aquelle íarobenitcs a vaidade; o»

mefmoe obrcyros , que haõ de desfazer as pur«

purat com dezengano na íepultura, daõ os fios

para a tea da vangloria , e naõ repara a ncila

cegueyra que temos pot hum fio a vida , e que

de tantos mal tecidos fios noshaô de pedir eí-

ireyia conta, quando jà naõ pudermos remit a

defpeza : aproveytemos os talentos antes que

nos peçâò a receyta dos gaftos , porque o ca-

bedal da mifericordia fcmpre eftà prompto para

quem lhe peck íoccorro na íatisfaçaõ das divi-

das. Quando Judas obrou amayor maldade >

cniaô executou Deos a mais crecida fineza; der-

ramàraò o$ homens contra Deos iras no odiOj

c choveu Deos fobre ellcs extremos no amori

que aflim paga quem pòidc quando lhe paga

quem deve.



CAPITULO XIX.
Sua h(tma ImAgtm ãt an({o a inftanciãs da or*.

fae de Sarna Rofa,

QUedifFerenies íaõ os niateríaeí,coin que
o Divino Ariifice accumola nocoracaõ
humano para a fabrica do feu amor , as

í>cdraí mais finas da perfeyçaó. EíTa cega fan-
tczia

, a que o Mundo ignorante chama amoí,
devendo conhecello a experiência por defa ti-no da fem razaó, funda as importâncias do feu
iroperio em que íeja hum fó peyio emprego de
outro, diflimulando a ambição oquenaõal-
cançi o poder; porém Deos verdadeyro Amor,
emquem helincea razaõ, e Argos a miíericor-
dia, lem diminuir os ihsfouros quer ioultipH-
car os mtereffados

, porque do feu Reyno po-
dem fcrrouy tos 08 herd-yros j Rofa, que deíla
Divina herançi dezejava naó excluir coreçiô
algum para que todos a alcançjflem.empenfta-
va rogos afua caridade por dilatar nos cultos
de feu Amado os iniereíTes do feu Próximo.

Havia no Oratório de Dom Gonçalo hfia
inaravilhofa pintura eílimada poc verdadeyro
retrato de Chciao Senhor noíTo ; ou pela opf-
oiao vulgar ou por particular myfterio era elía
Imagem toda a devoção de Roía, e tolas af

para que em ren-
didas adorações pagaffem a eftc Senhor em lou-

^5 VOtG$
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vòt€S o que naquelle dia tinhaô recebido tvá

benefícios. Huma noyie , em que com mais ve-

hemente impulfo elevou a confideraçãoao qri*

ginal pela viíTta do retraio, impriraio na Alma

taô vivos aíFeêlos, que nâo cabendo nos limi-

tes do peyiOjbroiou incêndios a bocca, porque

íe abrazava o coração , e fem advertência na«

companheyras fe levantou em pè, e dizendo a

vozes o que recolhia em luzeí,íallou coro a ía-

grada Imagem aflim.

Qumdo Senhor, e Deos meu , vqí amarão ot

tmrtaesyfe ainda amando quanto podent, ficaomny^

to dtjlantes do qne devm ; ate quando ferfifttrà a

pbflinacaQ da culpa fem render as armas ao poder

da vojfa gra^a ? Oh q^em reduz^ird aos peccadoresp

para qf^e trocajfem os tdolos falfos pelos oráculos

mrdadeyroSi e que fiffsm do vojjo amor os triunfos^

fem que o temor do cafligo ahrijfe as portas ao arre^

pendimmtol Sempre as bandeyras dopeccado fe ha^

tem pelo Inferno , feja Senhor , efle o dia, em que af"

mradas pdovojfo poder vos ganhem tantas Almas»

jquántos vis podeis obrar prodígios: de[pedi ,fohera^

m Amor , dtffa Divina aljava as encendidas fettas

por todas as qu^r» partes do Mundo ;
d^rreteyco^^

yafoens, attraht vontades^ prendcy penfamensosrnaa

fique Alma fem fugeffao , todas vos amem jàq^^

fara vos amar as creafles ; feja ifto , Senhor , ja^ c

morrão de amor vojfo, jk que tanto merece quem por

fios morreH\ amemos a Deos todos^ ninguém refjia ^

9eJ^s fe dtmo d^ fer amado,f^^"- f . Aos
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Aos ardores deíle in(|endio íe liquidou a
roais fina quinta eíleneia do amor, dando Rofa
o fogo,e o Roílo de Chtifto a niaieria: porque,
levantando 09 olhos a mulher do Almoxarife,^
vio à Imagem do Senhor banhada em copio-
fjffimo íuor, que baixando em gotas de agua, fç

ajuntava preciozo mineral de groffas peroias i

deu vozesoíobrefíalto, porque continuado o
prodígio tiverão largo tempo as advertências.

Divulgou-íeo caio , chamara5-fe Noia-'
fi05,avifou-íe o Cabido, efe mandarão fazer
exames porpiniorea; cachando todos myfte-
riofa a demonílraçaõ,fe alimpou com devoção
o íuor

, que jà corria mais diftinélo , e quanto
mais oenxugavaô, era mais copiolo, eftando o
Rofto do Senhor taô inflammado, que acredi-
tava o milagre. Temiaõos donos da caza final
de caíligo o que era indicio de mifericordia , c
começou o receyo a fer lamentação do perigo

:

mas Roía, queíabia omyfterio, com alegre
iemblante íocegou o íufto, dizendo ; Nao era
^jfejn da ira, masfim ambição da finez,a, forque o
^^nhor quer prender o coração dos homens , efe ^-
trtraSpara

tJfo aquelles [agrados peros em hoccas»
e eftas diziaõ : Amay todos a quem tanto vos ama\
para que à voz. de taõ clara maravilha , naõ reftfta
algnm animo rebelde,

Au(horizou efte juizo da Santa os divcr-
los finaes de muytas confciencias^quefe acha-
rão prezenics, c confeíTaraó que íentiâo pene-

JN4 tra
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trar o mais vivo da Aíma , jà derretida cm ar-

dentes affeftos , jà cm itiienfa dor dos feos

peccadôs, rcfuliando eftaluzcm firmes pro-

pofitos de emendar a vida.

No Hci íuou Chriílo,e foy o íuor cm»

íayo da morte, aqai he a meíma demonftração

impulfo do amor» para que íc veja que o amor,

€ a morte laô íemelhamee , e ambos daquellc

mar dc piedades tirarão iguaes eífeyios:porque

o ponentozofuor , que durou maií de quatro

horasvdeípertou a devcção , e purificou muy-
lâs Almas do veneno das culpa».

Âchava-fe ntquelle tempo a Santa com
hum bíd(|0 ião mal tratado de humaqueda,que

es GirUígioens pelrs tumorcf, inchação, cpri*

3ião de nervos que não tinhão movimento, fi-

zerâo jaizo de que ccriallo íeria o único re^

nicdio ,
porque cs finaes ameaqavão a ultima

ruina. Duravi a cura jà hâvia mezes , eftava

perdida a efperanqa da íaude , c determinada

para o dia íeguinte a diviíao do braço ; íentia

©Santa interior inípiração de que o algodão,

com que íe aíinípàta a íagrada Imagem , feria o

inftrumento da fua inieyra íaude : coníaltou

cem o íeu Confeílor a íè deí^aluz , e ellc lhe

mandou que applicaíTe o remédio, em que logo

schou prompio o beneficio: porque , tiradas as

ataduras do braço , e pofto em íeu lugar o al-

godão, em que eftava o olioda vida,fe defva''

necerão as ameaçai^ damane, e ficou imeyra^

mente
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inènte faô , do mal

, que parecia irremediável,
vicraõ 08 Cirurgioens para execuiarem a ope.
raçaõ, e afíombrados da repeniina melhoria,
averiguarão o fuccefío, e Roía os fatisfez com
• verdade, dizendo: Sentira logo q tocara haça
p contaão da Diviua cura^cjue os nervos fe ejfendiaff,

e os ojfos deslocados bufcavao o [eu primeyro lugar

^

deyxando o braço com pcrfeyto rnovimento. Alvo-
rcçou-íe novam^nic a caza, publicou -íe na Ci-
dade a maravilha , e creceu o culto da Imageai
com a dependência dos milagres.

As felicidades do Mundo , ainda quando
o Ccoas fia, a concradicçaô as fobreíraha,que a
inconítancia donaiural, quer medir as armas
com o mefmo Poder; ma« íempre fica a viíoria
por quem da morte , e do Inferno cantou o cri«
unfo. Naõcabea inveja nos apertados cárceres
do filcncio

, íem que o feu próprio veneno lhe
rompa as portas para fe conhecer de que metal
he o feu iheíouro. Começàraô os mal intencio-
nados a divulgar que aquella Imagem naô eíia-
vacom a devida veneração em huma caza par-
ticular

, aonde naó podia o povo bufcalla itm^
pre que o pedia a devoção, ou a neceffidade , e
qdeviaõ para mayor honra dos feuf prodígios
collocalia na Igreja Parrochial, para que lo-
dos correffem â pedirlhe mercês. Efta Voz, qas
pronunciava a emulação . c parecia adiéiava o
reípeyto,atemorizou de íortea toda aquejla fj-

que achavaõ pouco preçoa vid^pararef-

^it^r

V
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gacar o que jà lemiaõ perdido iheíourô ; o me-

nor ri^inoi que naruaíoava,fuppunha o receyo

tumulío, que lhe aíTaUava a caza; o cor açaôdc-

íaleniado íò refpitava defmayos nas ínãos do

íuftojO lono era vigia,e o deícanço íobreffalio.

Conheceu Santa Roía o deíaíTocego dot

feu$ bcm-feyiores, e confiada no favor Divino

lhes diíTe; Paes^e fenhores meus, o vojfo receyo mof-

tra pofíca confiança naqntlla paUvra^cjHcnao [abe

faltar^ e quando a duvtda pode fer offenfa da Ma^
gtflaàt y deve a fé deftrmr a duvida; Deos nojfo Se^

nhor nao começou a favorecer efla caz.a para fe arre-*

pender da faa mtfericordia; contra Job fe empenhou

todo o Inferno ate chegallo k ultima miferia ; porem

ao maií precioz^Ot que he Alma^ nunca chegou afud

fúria: deixay que vos ameafse a ruina^que naÕ paf"

fará aferirvos o golpe^efle foherano Senhor dos exer--

eitos fe defendera dos piratas , e vos confervareis a

fojfe d^s continuadas y ainda que occultas , mercês %

que difpenfa a toda efta família,

Jàa expericrcia linha íegurado créditos

de infalliveis as palavras de Rola, e cobrou ef-

forças a eíperança de que naô chorariaô «am

incomparável perda. Nc meímo Oratório eftd-

va huma Imagem du Menino Jeíus deeftre-

inada belleza , e nem toda a modeftia da Santa

baftaya a encobrir os ardentes affetlos , que a-

^ cendia no íeupeyio cfle Divino emprego do

íeu amor-, A mulher do Almoxarife, que obíer-

vava com mais iepa;;os os cífey toê, ^ue a p€Z.ir

da



de SAHia. Rofa de Sdntít Maria. xoj
cia diffimulaçaõ deyxava manifeílos a lernura

,

alcapçou que ella lhe diccíTe, depois de poi fia-

dos rogcs , que o SaniiífiíDo Menino fe digna-
va algftas vezes de favarecella , moílrândo-fe
animado, ecom graciozo rizo eftendia os b:a-

cinhos para abwçalla com taõ agradável íem-
blante , que dczejava ella dominar íodos os co*
raçoens poffiveis àmeíma Omnipotência para

rendcUos a íaõ íobsrano objeâo»
Afervorada com a recordação de laô do-

ces perroiíToensje naô cabendo nu pey to aqucl-
le aãivo fogo , diíTe em alcas vozes : Ejlime fi^
nhora , eftes verdadeiros retratos de Jefa Chrifto^^

ame tanta Piedade , correfpond4 com toda a Alma,
a tao repetidos heneficiosy e acabemos de dar a Deos
d^Helle tribfito, de qnefefas merecedora a fita Bon"
dade ; Oh quem pudera quebrar as cadeas , ,que en*

laçao a minha Uberdade , e correr todo o Mundo *

perfuadindo aosmortaes que piz^em o inferno , qun
amem a immortalidade , e deyxadosps inflrH?nentos

da perdição, ajfegurem o premioyamando fó a quem
fabe amallos.

Arrebatada deíle ardente zelo a fuftcniava o
ir como aquella cncendida columna, que guia-
va o povo para a Terra de PreaiilTaô:que Deos
verte de refplandores o jufto , para que alumi-
ando os caminhos

, fiquem os perigos manifefr
tos; íaybamos lançar roaõ das luzes,e naocàhi-
remos no infelice reyno das irefâSt

CAPt
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C A P I T U L O XX.
Dos favores $ que recebeu da Santijfinta Virgem

Afaria,

POuco importa ao judo que na efcura noyi

tc das contradicçoens do Mundo amontoe
íombras a ignorância, íe amanhece o reíplan-

dor da graça, coroando de luz o alto monte doê

vírtodes: que importa o temeroío aípeélode

'Goliaih a quem nos favores de Maria SaoiiíH-

ma, e nas finco letras do feu nome tem as finco

pedras de David para alcançar amaisinfigne

viitcria?Bramem os infernaes Leões no lago do
Mundo , que Maria he a melhor Mây do San-

íaõ sque os deftrcça , cípelho do Divino Ar-

quimedes ^ que abraza com os íeus rayos ai

lartareas velasda infernal Armada > eluz bela

contra Lusbel ; à lembra defta altiva Palma

fiou Roía o triunfo , nos combates do ^byfmo.

Havia na Cidade de Lima na Igreja dos

Religiozos Dctninicos humaJmagem da San*

tiffima Virgem do Rofario ( em que tantas ve-

zes íe tem fallado ) que merecendo venetar-íe

pelo que repcczentg,fe lhe deve igual culto pcló

que eleva; he de material naô conhecido,de nà-

lural efiaiura , e de única prefeyçaõ ^em hum
braço fuftenta o Menmo Dcos , e com a outra

maò oferece a proveyiofa devcçaõ do feo Ro-
íario ; Efta liberal Xheíoureyra dios beneficiei



de Sarna Rofa de Santa Maria, 20j
de Deo9 trooxeraò oi Hefpanhoes como fiado-
ra da fua cmpreza na conquifta de México, eí-

perando qucaquella, que pifou infernaescf-
quadrões, levantaria nas Toires das Índias Ca-
tholicas bandeyras: logràraõ a confiança , al-

cançando a viitoria, e agradeceraô o favor , le-

vando com mageftoíâ pompa a íagrada Ima-,
gem em prociíTaó , collocando-a com íojenni-
dade no primeyro Templo

, que houve em Li-

, a que detaõ o nome de Igreja do RofariOj„
por fer da Religião dos Prègadores-, era junta-
mente Parrochia, porque naquelle tempo naõ
havia outra, c nella brotou a fonte da graça, ar
prmcyras aguas dbfiaptiímo ,em que íç lava*
raõ a$ manchas da infidelidade , veftindo a ef-
toh cândida da fe os que viviaô ignorantes da i

lua luz. ,
||

Defte èra fim íbbcrano Rofal, íe eftend^
raõ depois íeus ramos por todo o Reyno do Pe:

jrú
, repartindo Sacramcnioi para 05 Templos, li

que depois fe edificarão , íendo Maria Saniií* (Cma o Anj3, que moveu as íauda,veis aguas de
tam royfteriozo banho.

No anno de if. cm Cuíco, e nas Pro-
víncias circumvizinhas fe ajuntou hum pode-
rozo exercito de Gentios índios , que paíTavâQ
de duzentos mil , e com mayor poder , que ra*
zaó inveftirâo o campo dos Caiholicos

, que fe
compunha de feís centos homens; levàraô efteç

í çomo he coCti^ne ) ^Iguas Religiozos para
^ ^ Con- h\
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ConfeíTcresj c naô acháraõ ouiros mais que oí

cie Dortiingos : o confliílo , e á devcçaõ

invGôâr o foccorro da Senhora do Roíario, e oi

Keligiozos benzerão contas y e as repartirão,

fiando deílas poderofa» armas o remédio detaô

manifefto perigo % travou-íe a peleja , levando

em Maria Saniiflima a confiança.

Gonfondiâo-fe os área coit* õ eílrondó

dos tiros, tremiaô os montes , e parecia dezen-

cayxarem-íe as Esferas : e o que affuftâva infe*

lice combate aos Caiholicos , foy rendida íal-

, em obfequío da íua valedora ,apparecendo

no ár â vifta de ambos os campos a Senhora do^

Eoísrío da Cidade de Lima coíTibSa lança ná

Mbò cotítf a os inimigos ,
íegurando-lhes a íuá

éílíjtn^dcftrtiiÇíô» •

Naõ ha medir as armas com tam deugual

poder , era Divino oimpalío , e haõ havia re-

paro ao golpe, confufos os idclatías do que vi-

tae 5 yniformcs fe fugeyíàraô 5 largàraô a em-

píe^â, e emràraô em melhor cjiiquifta; porque

para gatshatem ô Ceo pedirão o Bapiiímo , a-

br«çando @ féosqaepara defliruila entrarão-

na bàiaibâ > mas qaando naô foy efta myftica

Efcada a que facilitou a entrada no Paraizo

,

quando pela ingratidão dos peccadoreseftavâo

mais cerradas as íuas portas.
^

A' viíta do prodigio àefceu a devoção, e

tóandou o Vice-Rcy ,
que por votos deambo9

Tiibtinaes Ecdcíiafticor e fccwlar íe elegeíTe

- noííè



de Santa Rofa de Santa Maria» l^j
nofla Senhora por padroeyra de todo o Reyno
do Peru, com o titulo

, que mais votos tiveíTe :

fez-fe a eley<jáo,com toda a íoJennidade , e to-
dos votiraõ na Senhora do Roíario da Ci-
dade dc LÍH»a ,a qaem com juramento de vaf-
lallagem prometteráo tributo, e lhe entregarão
a defenía do Reyno, obfervando pontualmente
iodos os annos a prorocffa com prociffaõ pu^
blica, cm que vay defde o Vice-Rey aiè o me-
nor vafTallo com todas as Religioens ( que já
hoje faó muytas ) e toda a gente de guerra no
adro da Igreja, formadas as Companhias lhe
dao íalva de moíquetes , levando nas bandey-
las a Imagem da Senhora eículpida , c tem a-
quelle Reyno experimentado em muytas occa-
liccj manjfeílos prodígios defta íua Protedora.

A efta pie^fa Senhora íe enrreeou Ro-
fa com todo oafFeao de íeu cofaçaô defde a
lua infância

, fiando delia o domínio do maic
ijnportante da fua Alma.e fem s coníultar, naõ
deiernainava nem o mais indivizivel a íaa ren-
dida liberdade, recebendo em benefícios opce-
«nio de tanta fugeyçaó. ^ '

No dia, em que a Santa tomou ò Habito
ae 1 etceyra

, a vio fua máy na Capella da Se-
nhora femufo dos íentidos , e taô elevada na
contemplação

, que efta»aÓ fuípenías todas as
aeçoens naiuraes , fendo na Santiffima Virgem
os íavorc!, medidos pelos tetniflímos extremos
2e lua Dcfoia. -

Jà
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Jà a mulher dcDoai Goníalo reparará;

nas demonílraçoens de alegria, com que Roía

vohava para caza quando na Capella da Se-

nhora recebia mais pariiculaces benefícios , c

dizialhe : Quamo hojey Rofa.pelo que em vos fe ve^

ãrhoveraofavores:p»r(]ue efles nao fe encobrem ainda

(ijHando fediffmulaõi a que ella com modeftia

reípondia : AquelU Soberana Rainhafempre am^

para peccadores, e bem fabe (jne, fe me nao ammar^

me perderej.

Quando pei^endia algum delpacho em
utilidade do Próximo > a eftapiedoía Senhora

entregava apetição,e doí feus pès,voltava com
favorável reporta. Perguniou-lhe hum dig D.
Maria com império de *íenhora da caza e

suioridade de ler affiftido aos exames^ que por

parte da lnquizi<iâo íe lhe fízerâo, e íabcr o

mais particular dc que nelles palTou : com que

expreffoens fe declarava com ella a F^rgem Santtf*

fjma^ A que Rofa refpandeu : Qptc efie modo dc

fatiar era fem palavras^was que fe entedia com htia

cl^ra, e occuUa intelligencia ; qne nao deyxava dtt^-

vida^ acreditando"a maiSf oti menos luzes no Rojla

da Senhora^que delia náS oHvia voz. , mas conhecia

Qs defpachos taÕ manifeftoSy çomo fe os lera nos mais

vivos caracleres y e omefmo via no fsmblante da

Aíenino Jçfíis.

Jà a experiência confirmava em toda a

Cidade a conftante fê de que Roía alcançava

tudo o que pedia a efta Divioa Senhora , e na^

mayo-



'Je S4Ht4 Rpfa de S4Ht4 Af4n4. tOÍ
J>»yore« affíicçoeni aíHm publicai

, como par-
ticulares buícavao na» fuas oraçoeni a mai» fiel
mcercefíaó. Grande penhor dafalvaçjô he o
culto, que íe dà a Maria Sanuíílma no Mundo-
íem luz naO ha dia, para o Cco íem Maria naô
jra poria

: a que íagrado appellarâ o peccador.
lepara prendera vara da juftiça , naô tiver pe-
nhorada a May da mffericordia, a quaJ, como
chave do p*raifo, fecha as portas an cárcere da
eícundade

, ecomo fermoía Eftrella da AI»a
•onuncia claro o dia da gloria.

'

Hum dosConfeffoics da Santa, vendo al-
terada com difcordiai certa Communidade de
KeJigiozos, que eícandalofamcnte oppofta.era
campo de batalha o que devi* íer jardim de vir-
tudes

, eque a defuniaô , dando as palmas ao
demónio, negava a Deos o» triunfos, mandou
a banta que como íris de paz focegaíTe com as
luas oraçoens a tormenta de taó encontrados
•nimos

, e que aaartnat da culpa, fe rendeííem
ao arrependimento delia: foy a tbediencia wô
prompta

, como a caridade íervoroía } porém,
inítando a devoção nos rogos, voltou Rofa em
mayío» diasinftiflima paracaza, creícendo
nos rebeldes coraçoens dos defunido» Religio-
zos o» eícandalozos motivos, que lhes ccgavaô
o» entendimentos. O homem íem memoria ha
tconco, fem vontade he bruto , mas íem enten-
diatento he cadáver

, porque íem uío o diícut-
«ar íica mono para metcçecv

^ Ctefcia
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Creícia na oppcfiçaõ o perigo por ambí*

çoens do Inferno, e chorava Roía o cauiveyro

de tantas Almas dcílinadas para a liberdade da

Bemaveniuronça.Naó deímayáraô as íupplica»

com os primeyro5, e íegundos deíenganos , an-

tes repelindo os rogos veyo a alcançar o dei*

pacho: foy hum dia com determinada confian-

ça de nao largar o Aliar da Senhora fem o fa-

vor > que pedia ; e voltando a caza nos antece-

dentes dias iriftifl5ma,naquelle era a alegria lál,^

que cauíou reparo : perguntculhe o feu Con-

feíTor a cauía , e cem cxpr^íTa ordem lhe mau*

deu que declaraíTeo que tinha paflado; a que a

$anta refpondeu com a coílumada candidez 5

Que dia na prez^ença da Senhora vira o Rofto dq

Menino Jefus tao irado y q nao poderá a intercejf^o

da Mãy ÇuÇfender os ameaçados cafiigoSy q fromeU

tia dqmlla Communidade \ e que efia pena a trazi4

fempre afflíãa,€ ofea coração ejlremcera de dor^ve^

do q a Senhora pedia mifericordia,e o Filho inflava

jujlifa: mas q naqmlle dia foraÕ tantas as [nas la^^

grimaSi que prenderão o Braço^que eflava para deft

carregar o golpe , e a Virgem Mana com piedoz^oà

rogos defarmoH a ira, e alcançou o perdao\ e com hc9

nigno , $ afável femblante pHz^eraÕ a?nbos fem pie^,

doz^os olhos nafm petição com agrado de mifcricor'^

dia, e nao ha que duvidar eflar concedida amercen

Efta inferência acreditou logo o fucceflb ,
por?;

que,concluidas as divifoene, íe ferenou a guer-j

?a, entrando a dezejadapà2 noscontraiios anir



^
dt Santa Kofa de Santa Mariaí '% i i

iiíòs, e defterrado o poder que naqucllaj Alma»
unha tomado o Inferno, -

-

Oh que obrigadas deviaó ficar 4 Rofá
pelae livrar do camiobo da» ireva», poodo-aô
naeftrada das Juzes. Milagre foy> gencrofa
compaynaó que com o efficàz calor das moríi^
íicaçoeos propf!ajS,acendeua mona Juz da inÊ,;
piraçaõ alhea i mas oh qyando fe naõ eoroper'
icni nefta prodigioía M^Jfeer huns cojo oufros
ps aífonobroi

!

A c"^
Oratório de caza huma pintura

de noífa Senhora com o Menino Jcím nos br$^
^os dcrraiado, e eíiava a Sania eonio coa^iMa-
va, fefando coi» toda a famiJia, e coi.erneçencjo»*
íe de ver o locegado íono dp Menino Jcíu§ ^
nao íe atrevia a fallar por mó deípenaíb,
apartava delíeosojhoi m çonfjderaeaô de qua
íe os dpMenitio doraiiaô, oamaoteeoracaíií
velava .porque quem ansa tiáó íocega j saõln»^pmmado fe» Eípirito íe mshmn , m^m
t>randa voz, coíbo quem guardava tib myí^ss'
flozo lono, começou a fallar coo} Pona Maji^
nos extremos doamor de Qeos, que mofttav^i
adormecidos psojhõi, quapdo ojals d^eívejte. .

dos os jentidoB , ardia p peyto de Roía, í ip»
ÍJiao a bom as labaredas, deíafogando ei» te>.í
nuras quantp (entia er^ incendjQ8.Dopa Maíia,
quecomo menos ilJçftrada naô.eftava laó devo»,
la, mudou p aíTuwpfo da pratica iiíadyertidaW
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cjuéfe naÕ atalha o que enriquece. Manoáraã

cntaôpara fòra as criadas, e come (jou a inqui-

rir de Roía o myfterio deftas palavras , a que

cila reípundeu • Senhora quando a hheralíd^de a*

tre os thefouros , nao fe lhe devem refnmtr os tm^

fulfos , que os pobres ordinariamente fao avarentos

das efmclas, e a minha ambição foy defculpaveí ; a

nolfa pratica agradou tanto à Santtjfma Virgem^

que pondo em nos os olhos com piedade, mcftroH qm^

ter defcer dopaynelcom obenditto Menino para fa-^

porecernos ,
repartindo por toda efia famíliagraçat

em beneficio das noffas Almas y enchendo- as do ref^

flandor de Divinos auxihos> de que meneia mHjf

farticulares agradecimentos.

Grande bondade foy a de Deos ,
po cm

grandiffima ingratidão he a doi homem: Deoi

paga-íe dc que elki conheçaô que o> ama ,
e

dles cíquecem-fe dc pagar efte amor a Dcof, c

como fe naõ houfera juizo para a culpa ,
dao

todo o clquecimento á fenierça deírettemot

hoje do leihargo ,
que tal vez naõ tenhamcs a

^ia de à manhã para o arrependimenuí.

Todof CS Sabbados do anno coftumav^

Hoía ornar o Altar do Rofario com varia* Hot

reSi c naõ bailava a continuada experiência »

fiara diminuir a admiração de at achar íempre

DO íea jardim cm «odas as eí»a<ioen$ do anno,

fem que o rigor do Inverno ai deftruiíTe ,
nem

o ardente da Canicula at abrazaíTe; íempre paç;

fg o íacrificio «chuva a fua clcij^cçaô Primavera*



it Santá Rof4 dt Santa MarUi Itt
rorqae cm toda o tempo éra o feu amor mlai-
grozc.Deícjataqueefta moeda,como he de va-
lia para Deos , foffe de preço para o» homent;
e comprar com ella ot adornos , que dezejar»
para o Aliar da Senhora: roas,como íô de aíFec-
i«« era rica

, inventou novai telas a põbreza, e
«orao a* de may jr importância para a Alma.

Compoz hum vertido , dc que fe lhe aí
Chou o rol,e dizia alfim: R,f, de Sanu Ma»na mfUgn* efir^vs d.t Emperatri^ do Ce» , etmecê
mtMlMr para a mefm Senhora efte vefttdo, com a-

dapoderopi AÍ4Õ de Dmi fabric4rey a tuniem
fnt^^or defeiscemas Ave Marini, e omras tmta»
òAlvc Rainhas, e qmnz.e dias dejejum em reverencm
do jMo cjtie tevt na Encarnação do Divino Verbo:
• panno do vefltdo fe tecerá defeis sentas Ave
nas

,
e outras tantas Salve Rainhas , quinze Rjfal

• rios, e cjmnze dias de jejum em memoria da alerás.
f«í recebeu . visitando a Santa Ifabel \para mar^
niçoemfeiscentas Ave Marias,e outras$amas SaU
ve RAinhat a honra do goflo , que pofihto no Nafcú
mento de feu Unigénito filho : mais feis centas Av
Manas para broches em attençaÕ ao praz.er au^
Jentio na Apprez.entaçaõ do Menino Deos ; «utrai
tantas Ave Marias. Salve Rainhas, pjuns . t mor*
ttpeafoens, pelo contentamento que experimentou a»
thando-o no Templo', para ramalhetes trinta ttreã
^ve Mar,as. Padre noffos^ Rofarió^tm honrado»
*nnos

, que a Senhora viveu em compimkia dt Ce»
S»nt,fm» miu. O vefiidotfiàaeaífédp,

fij* Dso,
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tngranàecido, eafoberanarirgtm,(jttefedigmdi

fupfnr asfaltas , qUe a minha tibiez^a ttaofabe re-

Mediar- _ .

Oh que difFerettteS faõ as fabricas,crfl q»*

à Vaidade tece as fedas j de que fc adornaó tart

infelizmente ag culpas > dando a perdKjao da

tntídvftia CS fio? j e a vangloria as coresJ May-

io tuíiozos haó de íair os matizes no dia pu-

blico da coma , donde omayoif defpreíodas

ealasíerà o melhor adorno aoa olhos de Deoe.

Chrirtij Senhor noíTo atèdas mefma»

feftiduras le deíp^a para o dia do tnonfa.dey-

jsaíldo como ioutil para o Reyno do Ceo ^
tudo

o que oaô he a ttiageflofa pu-pura da mutiitt.

caeaô, e o home* cego com o pò da terra,dey*

fca pendente dè hm delgado fio a coros, arril-

eando a falvat^aó m vaidade í deípertemos do

iethargo, e faremos deíprefo do caduco.

C A ? í t tj L O XXI.

m demçad , ejue teve à Santa O-uz. .
edosfavereÍK

que reeebett de Santa Catherina de Sena.

S fiêuem 0§ peíiíatiielítoí o caminho dos af*

feaoB affim como o Helio.ropio do Sol oí

paíroi,qOe naô ha íepatar cultos, quando og^

taêaôobíerva do amotos movtmeutos. A arpa

tie David dominava oS tormentos de Síul, por-

m a fca inclinarão daVa ao harmoniozo_ pO-

áeteB dcinvenciveU íendoforçoía prifaodos



ie Santa lR.ofa de Santa Afaria. ix?
impulfosa faavidadedosecos. Quem trata cora
arom38,refpira fragrâncias Amava Sanja Rofá
a Chrifto , e amou Ciirifto a fua Cruz , e affim
como noamoe naó haviaó dívifoens

, as oaS"
adraiítia^nos empregos , fendo efte íinal da re-
dcmpçaô do Mundo, a porta principal

, por
onde deíde os primeyros annog da íoa vida.de-
termmou entrar no Reyno da Gloria, cifrando
no fiel daquella reaiifima balançi , toda a feli-
cidade do premio , que lhe adquirio o íansue.'
ique nella íe derramou.

Na cafinhg, que fabricou para habitaçaS
íoa, naó admitio maii adorno, que huma gran-

. de Cruz de madeyra, collocada em tal propor-
ção

, quepudeílem deíaf garfe em cultos og
leug excremos , e qual outra Magialena , fir-
mava das correntes dos olhos, cadeas, com qo8
a prendia, humedecendo com lagrimas o tron-
co,que primeyro regou o fangue do Cirdcyro,
AHi o retrato dava alma à memoria

, recordan-
do 5 batalha

, e renovando a dor das feridas, a-
braçada com a arma, que no» ganhou a vittoria.
eraoosíufpiros, genuflexoens, eadoraçoena
tantas

, que deyxavaÔ manifefta a íua devcçaS.
Nao havia lugar , que difficultaíTe cite devido
culto, e cm qualquer parte, aitída que foffe pu.
blica na Igreja, ou nas ruas a reprezentaçaóda
Payxao de ícu Amado lhe atcrahia de lírie o
coração, que deíprefando reparosle rendia em
ternura?. Ate as grades dasjanelias, quevia

04 cruza
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cruzada!, entregava amanics adorfíqoen?, pori

que o amor lhas reprczentafa ipyfteriozas.

Acompanhada de feuirroaó foy hum dia

para a Igreja ,
reparou elle que Roía fe íbay-

fiava muyiai vezes a recolher as palhinha8,que

fichava pela rua , e parecendolhe impcriiDenrc

cfcrupalo aquelle ^ que fazia o caminho mais

dilitadoi buícou para evitar a demora a medcí»

tia 5 que ella tanto amava,e diíTclhe: Parca-vas

decmte a hnma moça , que deve recaiarfe , déjxar

tantas vez.es verjel Os que pafao , evos vem htiÇcar

de palhinhas motivos de defembuçarvos , cntende-^^

raÕque hegoftar de parecer fermofa tanta occafai

iejervifta ; ao que cila fefpcndcu ícvcrameoic

grave; Ct^ide a ignorância o que quizer, e nao fofra

4H ver par hajxa dos pis das homm aquelle final t

^nercverenceaoos Anjos', lembrema-nos que na San-

ta Crtiz, famas remidas , e rodos dez^ejàrao levantar'»^

ike thranos: nem aqaeillHflroH e fangae de h^m

peas deve ejiranharfe o reverenceem os mortaes^naa

fepHltemos a memoria do benefcio , e logo faremos

ideio do injlrumento. Ficou o irmaõ confuzo, c

Rofa coniinyou devota: que naõ emenda a cen-

íura do§ diftiahidoi a devoção dos bem intcn-

cionadoi.
, ai

Plan tou no íeo jardim tres ramcs de Ale-

crim , e com tal cuydado oi foy criando , que

ácâraõ em fôrma de Crux ,difpondoprimeyro

a terra à íémelhança de monte, para que repre-

zenttflc o do Calvário, c ncfta royfterioía %iH
ri



áe Santa Rofade Santa Afaria. i iyw mediíasa taó enrcrnecida, que a ferUJizavaÓ
lagr iirias, e a refrigeravaô íulpiros, fendo taó
perfeverante a fua aífiOencia neíle lugar, que
nao a feparavâo dellc íenao t iolcntada.

Pedio-lhe o feu Confeffor huma deftas
plantas paraa muJher do Vice.Rey.que era de-
fonífima de Roía; não fez ella myfterioda pe-
tição, nem repugnância na obediência, e Icvca
o Padre a melhor joya em virtude da maò, que
aplantara; porém rooftrou a experiência que
ainda o míenfivcl cobra em alguns caíos for-
çai dc racional, porque o Alecrim feparado da
faia pr imeyra jardineyra lhe veftio a faudade a
morta lha,deílruindw-lhe o *erde da efperança,
e fcccou tanto que fc vio em terra eftranha. Là
dizia a Alma Santa convidada pelo Efpozo pa-
ra cantar

, que ignorava os iern>o« de proferir
CS louvorc» do Senhor em terra alhea , c nefta
myíteriofa planta vemos difcreia a meíma ig.
norancia. Sentido o ConfefTor de feu mal lo*
grado mtento, contou a Roía o luccefTo, e ella
com nío de quem entendia o motivo refpon»
deu -. Padre entre as porupat do Mmdo nao fe con-
jtrvao memorias da Payxao, nem nos paUcm tem
ifg«r as Cruz.es; reflumi-me t me$t Aleenm, cut
«ofohre domen (quintal terá a fna reCnrreycaS.
Affim ofcz o Padre ,e nofamenteplaniado ao
outto dia eftara cubcrto de flor, edilaiadot
Jewramot na primeyra fóímadeGruz: aíTom-
prado o Padre dc liõ manifeílo psodigio íe-

gunic
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gunda ^cz f;;z a peiiqaõ , e Rofa lhe acerecen*

lou dou« Anginhoí feyios do interior do pao

de huma figueyra, e do mefnsjo huma imagem

díí Magdalcna abraçada coma fbrma da Cruz,

c Qfí\m a levârso à mulher do Vice-Rey, a qual

íofpenía no milagre tratõu a planta com a ma-

yor reverencia , e períeverou verde ate a morte

dô Santa.

Oh íoberano final da mifericordia Di^i-

f)8, a quem obedece aiè o iníenfivel! Se o débil

de hama planta íceterniza porque tereprezen-

ta,qae racional haverà,que naô te adore? Chrií-

loà cegueyra de hum homem dà i-ifti, pondo-

Jhe com a fua maõ terra noi olho?, R lía da vi-

da a huma planta jà defunta, diípondoa íe-

gunda vez na tetra ; tuio em Roía íaô maravi-

Jha« ,
porque íe vem do poder de Deos pard-

cipadâs.

Florecia naquelle tempo naCidade de Li-

n^a huma Irmandade de Santa Gathevina de Se-

ria dilatada no numero dosirmaós, e empe-

nhada nos cultos da Imagem, à qual offereciao

no diícurfo doanno tres ptociíToens com mag-

nifica pompa, levando com ma8;eftozo triunfo

a Santa cm hum andor bem adornado , e por

voto de toda a Confraria elegerão a Roía para a

veflir, o qyeella fazia com terniílimos aÍTviftos.

Hum dia dezejoía de nova gala para a fua San-

ta !he ouvirão filiando com ella dizer-lhe :
Bem

fkbeis vos , minha m^y j e mmha mejlra ;
qf^^ fe ea^

tiverá



de SantÀ Râfa de Santa Maria. i f^
tí^erã íjtíiffze ^ oh dez^afeís patacas , vos havia dê
comprar hum novo hahtto ; mas também dos detc
josfe formaó os facnficios. Eiti breve efpsço che-
gou à porta hum eícravo de Jeronymo da Ga-
ma , peíT^a illuítre , e de groíTos cabedaes , cr

qual maiidavaa Roía hum efcriito, que diziaS
Minha Rofa , creyo que andareis muyto occtipada
tom os adornos da nofa Seráfica Santa Catherina
de Sena ; vao ejfas deí,afeís patacas , tíom que me a^
^ho , para, lhe fateres hum novo hdito Èntrc Ét

confufaã ^ e a alegria naa fc fabía determinar
o agradecimento ; porém , acodindo primeyro
ao m^isprecifojGom 05 olhos no Ceo começ iu
a derramar o doraçaõ dizendo: Oh meu dulctfi^
mo Jefíis, e que fiel amigo fots, que liberal vos acha
quem em vos fe fial Fhs fois promptifilmo Depofita^
fio, que acodis com largos cabedaes aquém delUi
necejfita\benditta fija tao pródiga Providencia.

Deípedio agradecida o portador, e cora-
ptou de feda branca a nova gth , que cozeu
Guydadofa com outras companheyras , e eftan-
do neíle emprego íodas, reparàraó que do rof-
tro da Imagem refplandeciaõ lu2es ; deraõ al-
voroçada» a noticia a Rofa,que íem aeftr«nhâr
refpondeu : Sao findes, com que a nofifa Mefira not

nwflra pagarfe de/lè pequeno obfiquio. Acabada a
obra

I vertida a Santa , e adornado o andor , fá
faltava ao amor de Rofa vencer impoffiveis por
acreditar extrenioffi que fe nao íarisfas de pou-
co quem ama mq^to.

Corria
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Corria o mez dc Mayo ,
tempo naquellí

paiz laõ agreftc
,
que nenham cuydado bafta*

tia para íe acharem cravos , e nomaii difficilfc

empenhou a devoqaô de Roía ; diíluadiaõ-na

às compjnheyras dcfte empenho, Icmbrando-

Ihc odcfybridcí do tempo , em que na5 podia

achar íatisfaí^aô a fcu dezejo; a que eUa lefpen-

deu: E porcjue-^ fdem de nada creoH EfirelUs , w^í

foderk do mais efteril prodHz.irflores ? Poderóz.o hê

Deosj ide aojardm, c traz^ey lonni rant^ de cravos^

Wait» pur deíengano , que com eíperança de

achaloii,deíceraõ ao }ardim,e eKaminando ioda

o elpí5<|0 delle , viraô a$ flore» ainda na fepui*

lura do nada, e^s ramas p<?rdido aiè o verde da

éíffierat ia , e veftida a íombra d« melms terras

volià^aô, e lhe differaõ : Accommade-fe a vojfá^

Aev&faS com outros cultos, porque o camp^ eftà def^

mdo ^te das folhas. Com engraçado rifo 2cm-

bou Roía do coníelho , c diffe àt companhey*

raSí A moo, cfuecrion tudo o que vemos , mo j<-

ehou para o que efperetwos ; à manha naquella ver*

pntea ( apontando para huma ) nafceraò trts

cravos em memoria da Santtjfma Trindade\ qaefe

houve maças para Dorothea confundir a tyranno em

tempo efieril . como naohaveraí cravo^spor credUê

de duem tudo domina>
'

Coníuíaa ficàtao aa dufidofag mulheres,

c com pouca fc na promcffa fe recolherão a ca-

zai ao ouuo dia foraõ acabar o concerto da

andor, c Rçía lhea diffe; ide ao jardim, # traz^cf

trn



ie Smu RcfM dc Santa Mariâ. ^ ^i f
cravos para as maSs da nojfa Santa, ^«f aíjMtlle

Senhor, cjne fes fiorccer a vara de Araã, também
f$

moflrark Itberal com nofco ; Foy reporta a cbc*
diencia , c aíTbmbro o prodígio : porque no
mefmocravcyro , que a Santa aponeàra , acha*
rap trei fermcfifíimo» cravos chcyof dc maít
que naturaet fragrâncias , e colhidos com de-
voção os irouxeraõ com rendimento , e pedin-
do da íua pouca fé muytos perdoens

, agrade-
cerão em louvores do Altirtimo quanta hon-
rava aos feus cícolhidos.

Naô parou aqui o milagre, porque nunca
mais em iodo o annoíevio aquelle craveyro
fero o myfteriozo numero de ires cravos , dc«
monftraçaõ, que períevercu em quanto a San-
ta viveu. Huroa dasqueajudavaô aveííir a Ima-
gem de Santa Catherina , vendo-íe affl , e
cuydadofa na enfermidade dc huraa criada, que
dava Icy te a hum filho íeu ,e por ordem do Me-
dico, fendo maligna a doença, lhe tinhaõ o me*
ninoíeparado, íem querer tomar outro alimen-
to, pedio a Roía que alcança íTe de íua Meftra
Santa Catherina a íaude da enferma pelo pcri»
go do menino, e pelo aperto, cm que a doente
le achava; os aâus da caridade naõ íc difficuU
lao

, porque o mefmo fogo
, que o$ dilata , os

exercita. Proftrada Roía em terra pedio pelas
chibas de Chriíloa Santa Catherina , que pa-
gaíTe a Maria Eufemia ( que aflim íe chamava
i «Wlhcr > ofrabalho, c aajor , com que a fer-

fia,
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^

\ia, dando faude à fua criada ,
pois perigavaS

en\ huroa (ó doeníja duas vida». Cafo maravi-^

ihozo ! A que eftava noe braços da morte íem

jnais eípetariça ,
que a do ultimo paíTo ,

fe le«»

vaniou da cansa , como o enfermo da Piícina,

iriunfando da morte íem final da dosnça »
e

quandç Maria Eufemia chegot| a ca;za achou

o menino alegre nos braços da aina, c a eUa con»

fuía na repentina faude Naó íey a qual le de»ç

niayor applauío , fe a Catherina obrando ,
le a

Roía pedindo; feja de ambas o louvor, pois toy

de ambas o milagre ,e confeíTemos como Fro'?

fera que he admirável Deos nos íep» Santos.

Com mayor prewiíaó livrou a ooua cotn»

panheyra no pmprego defta obra, pof^"^]*^*^

pedindo-íe para ir para fua caza , acabado o

íeu trabalho, pedio Roía a Sania Caiherina qaç

livraffe aquella íua ferva de algum perigo,por«.

que mó era iuílo que padcceíTe quem íeoccur

pava em íecvjla. Chegando a mulher « pra§a»

onde ou por cuUo da Santa , cu por retrato dà

devcçac ardiaô waciss invençoens de fogo ,m
foguete lhe âçometeuos olhos, e paííandp poir

filies com Ímpeto de rayo ,
foya outra pfltoa

muyio diflanie fazer o íeuefteyto ,
deyxando

privilegiada eôa, que no§ loyros da oração de

Roía aiè cootris o^rdenie dorayo levava ae*,

fenfa , íem que O repetido dos íucceíTos , qo*

eraô íuípeaçaó de todo^ , tíeípertaffc ndla r.e*

garoP; q«s para o agrâd|çj»ÇOÍo > 9**^^



ie SmuRofa de Sana Afaria. 22?
Bfo dosnulagre» jálhosnaõ fazia ertranhoj,

_ bobetana uniaó he a dojuftòxc^m aquellé
Oinnipt tentc, que tudo domina: Refa pedia; e
Deo8 deípacbava, ícm que houveíTe entre os
dous poloç, que união eftas duas vontades,dií-
Kncia, quc 08 dividiffe. E que acertadas feriaá
ai ncfla. detcrminaçoens

, fe aíugeyçaÓ a«
guiara, CO propio irapulío naó as confundira-
mas, como no império do alvedrio íó o eoftâ

SnfhÍS" ^
^^V^'^Í*

impoffibiliu o a ceno, o

ol nAH^'
conheçamos queíóUeoí pode, e veremos quanto alcança qijem

deDeos lhe cerrava os thefouíos caducos, e
gaiihava os eternos. Nabuco fe mandou
poderozo levantar eftatuas, e cahio como barroo que íecxaltou comoooro. Naõ arruine a ío-

aIa » que deve edificar a humil.dade
,
e lograremos no Mundo os benefíciosdo Cto, qae Deos a quem lhe reconhece o qaepode, nao lhe nega o que pede.

^
CAPITULO xxn.Va revnenc^a q^e reve ao Sanuffimo Sacrarmm,

e comoje habilim para o martírio.

HUm coraçaõ deííinado para mayores
Prodígios naó o exalta quem mediana,

Çmm §! aiuftra a ietra,aindl quando as e„!
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carece O Fogo , como o mais n^brc dos íle-»

mentos , íobe ao mais alto dai Hífcra* parque

íc «iolenia quando do centro fe a parta. Nunca

G Sol com mais vivo reíplandor abraza , que

quando ao pomo do Zeniih chega ; cntao íe

dilataó o« íeus rayos , porque jâ naô podcni

íubir mais as fuas luzes.

Temos viftoa Santa Roía brilhante Eí-

trclla na reàa carreyra dasvinudes, agora a

veremos em mais alto Hemisfério feguindo os

infiuxíis do melhor Planeta naquclle Divinií-

fimo Sacramento, cm que Chrifto Senhor nofío

le vefte de alheyoa accideniei para rebuçara

própria Mag,eftade, e convidando para a lua

Meza aos pobres , c pcquenos/e fâz com elles^

huma meíma fubftancia.

Achava San t^ Roía todo odeíaf igo de

íeu« lerniílímos aíFeclos neftefoberano Em-

blema de myíteriof?; era de pouc )• annos ,
po-

rem de taõ robufto Eípiriio ,
que lhe derao os

ConíefTures licença para commungar duas Ht*

zes m femana, alargando-íe a permiíTaô quan-

to msis fondavao a altura de lao innocenie

coníciencia , e havia fen^ana em que a manda*

vaô commungar ires, e quairo vezeti:íendi3 tan-

ta a frequência deíle Divino Mannà ,
crelcia

a devcçaó , e o rendimento com a meíma repe-

tição de tecebello , caufando na Alma taô ma-

ravslhofosefFcyios ,que alcançou licença par|

•w algum leippoi coíRmangar iodo» os diast

içai



^ de Sarna Rofa de Sansa Aíarial ira
mss foube a fua huRiildade evi.ar reparo«. por
ecauielar perigos, dilfimula ndo os privHep.W
porque orecebia em difforenfes hoJ. o Zíouroque íe eíconde, no que íe guarda íefe:
gura;para os olho. de D.o-rnáa ha lug 'r fe-parado e para os do Mando o mais fenaradaheo „.a« U..1 , quefugir à vangloria hTu Sde íegurar a importância.

Sendo laó repetido o ufo defle Sacra-mento eta no da ConfiiTaó taó reéia. que co«

jçao íe detrnha ^como q.em conhecia*a
reza

,
de que necelfnava. Soknnizava as íef-peras

,
como íe para dia viera huma íó vez „oannoafefta doCordeyro; a tíiídpl

appLcava para eíle ado, era ma,s aíp ra,eSvivoí os foluçoí da fua conttição, pa^SenXlhe quenunca efta chegava,dondé ^fíS^^
culpas, erao lan.a. as lagrimas, taó entctneci!:

uIa^^^^IT' adornava o tha.lamo daíua Alma pata arbodas doEfpozo ,que^nao perdoava a diligencia alguma pox rig«rof||oc foíTe
, íe lhe parecia mais petfeyta.

lar todí^ d as hgmgrao de perfeycão à íoaA
l.„^, e Rola lem fer por obriJíçJío vota

lacuficio o eímaite de voioniario

.

Paraeíctevèr o abrazado dofeu K pin-
to,e m íervoíofas diípofiçqei,,,coia que para a



ií6 Hífioria fanegjrica da
frõdígtofa vida.

^

Mageftádc de laô íoberano Hi^ípede prepara-

va o apozento de íeu cotação , íena neccííaria

penna de Anjo , e ituelligencia de Queiubim;

pot que náo chega o di fcurfo humano acompre-

hender o humilde rendimento do» (eus exercí-

cio», a purtza dos aíFeaos,, e aquelle reveren-

ciai temor , com que abatida ao primeyro na-

da, ponderava a imroenfa diftancia, que vay de

Deoí ao homem , c confuía na fineza daquelle

Sacramento le derteiia em agua o coraçao.que

íe abrazava em fogo. EOas confidertçcens a

ttaziao laó elevada ,
que fallando lhe cm ca-

tras maieriaí, moyias vezes diziaô as palavras

o mcírao, que occupava os peníameiifos ;
pot-

aue de todo naÓ ficaílem cccultcs efte» ptodi-

gioi ,quiz oAltiírimo em linguas de fogo pu-

blicallo ,rooarando no reíplandor de leurolto

a» luzes , coo» que íe adornava o Cenáculo da

íua Alma.
. , o

Ero varias occafioen» chegando of Sacer-

dotes a darlhe a communhaó, a viaó exhalando

dos olhos, ebocca taô encendida chamma, que

fluazí retrocediaó o impulfò, atemorizados do

íucceffo. O Meftre Frey João deLorenzana ,

dando cm hÚa occafiaó diado Eípsrito Santo

a coBimunhâo a inuytas cteaturas ,chegandaa

Santa àmeímaMeza, avioveftido leurolto

de taó ardentes luzes ,
que faziáo refafteticia

SOS olhos para poder examinalla»;entrouo Pa-

dre cm hum effiwz deze)a de tomar conheçi-— - - .
ineiitg



deSma Rofa de Smu MatU; i.awemo de laó abrazado eípiriu> , e concedeu!lhe Deos o privilegio de vir a fer feu dScate o fim da íua vid,. Hum Noviço, rn^ ftran,

r.o.confefíau que era •aógrandeofugo, q^a Saa.a reíp.rava
, que chegàra elle a re.i a?ímao nao podendo fopportar ,aó immenío ar!oor, e queiguslmenieque íe abrazava, fe deriretia em compungida devoção aoS^màmo^.

cramen,o,eKperimeniando raó efEcafes au^SSl
que^.^n«formada no que via , íe cU^!^

nl,„.iP^^?^° defceo do monte ref-
p andeceu leu rofto participando luzes da D .vma face

, quando Roía chegava â Meza daCommunhaõ,naó fóíe illuílravaem rayo?J?
repar„a incêndios de Divinas infpiraçoS .'que0 amur de Deo, naó fe fatisfa, de^occSpl ffloco..ç,o, fazendo do beneficio de hum inf

1 dia h1 r^"™'".' ' ^"'^ ^'^'^«"do« portas

aa na no„e da culpa, fem que a benigna infla-

taz,„o na rua Aima ráomanifeftos prodiaiS k
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tenho exprejfoens para dar a tfto cabal repofta, por

ignorar os termos ; mas o que alcanço he que ao r<?-

céer a partícula fe me communica huwa manfida»

do cetcfte Cordeyro tao fuave. que todo meu corpo fe

fcrtalece, fendofem comparação a nenhuma da ter-

ra ,
adôçura que g^za meu Efpirito , e muytas

njez.es me parece receber o mefmo Sol com todos os

tfeytos ,
que caufa no Aíundo efte Planeta^creando

m Mar as perelas.que congeladas ao ardor das fuat

luzes crefcem perigo para ferem adorno\ks flores y

me bordando no campo de matiz, a terra , faõ per

^

feyçaÕdanaturez^a : e todas asrHais circunflanciat

.naturalmente devidas a efte Planeta^retrataõ as par*

ticipadás virtudes da minha Almi^ , alegrando-a

eom júbilos, e enriquecendo-a com favores^

Todas as explicaçcens , que em ouuas

materias aborrecia por encarecída8,achava para

cfta dioiinutas , por fer mais íublime que as pa-

lavn s o gofio ,
que lhe conimunicava a apcna-

<3a uniaô com íeu Eípozo. Cteíceu o prodígio

diíppndo oimmenfo poder de Deospara ma-

yor confuíaô dos que mo prezao quanto de-

vem a fineza defte beneficio, que a Roía lhe

duraflemas eípecies íacramentaes no peyio íei-^

tc, e oy ío ho;as, naõ fó por dilatar a fcu cora*

çaô o laço , em que apurava extremos o íeu a-

inor, mas pof acreditar as maravilhas , de que

fpariicipava aí&dao corpo moriaU porque debita

lirado com as ri goiofas penitencias , e eftreyio

iejusn do dia amecedeniei dcviaõ desfalecer qs



mavodí'fí"
'''' P'" ' ^^''j^ od^f-

ÍT^"'"'' ° <=^^.
« a fraque-

Clio arrimarfe à parede por naô n-dermntíJ

acenei ^''''f'^^ Sacramento, eraô vi*as as

lao apreíT^da
, que naó ficava duvida na catifa

tr^v,.5 ^ '
fe recolhia nofeu cf.'jreyto apozen.o, em que encerrada íó com

do osAnjosno ha moniozo doslouvore», eos berafíns tio abrazadodos affeao», Lãftima-aa lua may do aperto da antecedente j. jsm . e
lemeíofa de que de todo lhe faltaíTem alfo-çl
a «mporturíou muyras vezef para toaiar alguniah «ento

;
mas toda a perfuaíaó ficava \mT,

jares da teíra. Grande exemplo pa?a os qoe de-
l.ctando o appeme na íatisfaç^ó d. ga!a^, dey,
xao^enfraquecido oefpirito com mortal peri|o

Zs ^^rW
"^^^^^?Suemos o goílo na* dcma-

* acharemos alento nas penneociaí.

mnncrnff '"í ConfeíTor que comi
roungaíle lodoi os diai no Oyiavario do San-

^1 íiffimo
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liíFimo Sacramenío, e fe obfervou que em todo

elk não vecebew roaigfuftenio ,
que eíte íobe-

tano Viaâcojdeyxando-a taõíatisfeyia ,
que

lhe era penofiíiimrj ate ouvir fallar em outro a-

limenco. Nas aaiílencias,que fazia a cfte Divi-

no Senhor , era incanfavel , ouvindo quantas

Miíías íe celebravaô na Igreja de S. Domingos,

lâõ im iTiovel, que parecendo pedta de Ara, ao

incruento Sacrifício feíuípendia nellatodaa

opergção de vivense ; nâo abria os olhos ,
nem

movia o rorto, ainda qm che2;aírcní a ella.

Nos dias , em que fe expunha ião íobera-

no Mifterio, o acompanhava de jí?e hos deíde

o inílaniedeoinanifeftarematè que o encerra-

rão; no oyiavario do SanníFimo , e na Semana

Santa ,
crcfcíão osjabiloi ,

porque em Oeos

eheeiràcV ao uUimo pomo os extremos ,
manca

feienfavâ ,nem a vifta íe mrívia aíendnaílom-

hw dos ConfeíTores ,
qtie Uhã^ o rig' r ,

com

qyefeirauava ,
poderem taõ anenoadas tor*

ças rcfif^ir a taò aíperaâ mor iifícaqoens

Todâi as vezes que oiávja fazer fina) pa-

ta a elevação da fagrada Hoília jcuos repiques

d^i fmos , âviíavâo alguma íolennidade ,
em

que íe dèíle a Deo» o cul o ,
que ella dezejava

fepeticlo , èrâi os alvorcqag do coía<;ao ,
o^n-

cendido da côr, e aíu^penção do3 olhos no oeo

teííernunhas daíuaabgua, fendo refpuaqao,

d<; que vivia, os exceffotí, com que amava.
^

Sem rai4o hnou Sâlamâo aquellema-
' ^ gellozq



^ .

deSantuReraãtSmtaMarU. líf
gcítozo Templo, em que o» facrifícios haviaÓ
de fer vozes do reípeyto; fem palavras expli-
cava o coração de Roía os cultos , com que d
íeuamor coníagrava a Deos todos oscuyda-
dos da ÍU3 Alma. O encolher a corda no arco*e iraça para correr mais ligeyra a fetia , o re-
primir no fjkncio as vozes he dar melhor ex-
prelfao às fíneza. ( Oh inffgne Rofa,quem pu-
dera medir pelo voíTo mcrecimésoovoffo lou-
vor, e (o affim íeria fania o papel, clarim a pen-
na, e eftampa o coração !

Igual à vontade era a memoria, moflran-'
do que o ufo da j potencias fófe empregava
onde o amor aífiííia ; com tal atiençaó ouvia ot
Sermoenj do Saniiífimo Sacramento

, quelha
hcavao impreíTcg na lembrança

, para os repe-
«ir depois de paíTadosanoos

, ícm trocar netnnum ponto,admirando a quem a ouvia, a certe-
za, com (|ue íe lembrava.

O irab3!ho,ejíi que mais goílafa íe occu-
pava, era em fervjço dos A tares,adornando.os
como thronos da Mageíl.de naõ íócom asHores naiuraes

, que coihia , mas com ou.ra»
que a fiia habiUdade retratava , e de que arma-
va ramalheies

, que com muyia dcv* ç lô t íFe-
recia, ' '

,

Em bordar os Corporaes , e toalhas dos
Altares era tjo diligente,que acreditava ocof-
ti> tia preíTa da coauta, íenda az.s do amor as
fl*?? 5S?í§9 § «naô pata ospontof da agulha.

?4 Q^ejç



tf:
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Qucvxou-íc íuamay que os fervores de feu

Eípirito lheoccupavâo as hora* com perda aos

imetc{res,que fundava na fua continuada appli-

csçâa, e de queíe íuftcntava a íua pobre íami-

lia! e remediou Roía efta accuí<ao,rezervan-

dopara as horas da noite o fctviço dcsAnares,

dcDoif de acabada a tarefa em utilidade da ca-

zaj a ef!3 hora , como Eftrella da Al»a ,
come-

çava para ella odia ,
porque vinha ajf

melhor Soljíupprindoa prezenqa do Menjrio

Jeíus a fsUa,que podia occafionatltie taoconr

tinuadodeívelo. / „„,
T«.5lg"U o Confefíbr que a efcaceza ao

Tono em hum corpo taô canqado do traba.ho

de íervir , edo rigor da penitencia «eria ri»co

da vida em íaude taôattenuada, e lhe mandou

que moderaííe tanto esceíío-,a que o graciozo

engenho , com que diííimula»a as demonltra-

çoetiB do feu amor refpondeu: Nao ^nero m cjue

m m^aem tmde alftmm , qm me cfHcbre asM^s^

0 depila de kma noiu , porque nao ha hdhtr tao

mUndroCa , naã perca horas de fano, para qtte

reitefpo^.o appareçacom mats alinho nos pftbifcos ;

deixaj-me tratar dafm ca-^a qae tempo mcpc*

para dormir fem adoecer.
, . ,^

Mal íatisfeyta no facnficio dos deWelos

oaíToa ao da própria vida pot zelar de Dcos a

honra. No mez de Julho de »6ii.amanneceu

hum dia cubrindu-íe as prayas da Cidade de

Lima de huma pode^oía Armada de Hcuan-



âe Santa Rcfa de fatita Maria, j í í
dezesvmadrugouo fuílo, edefmayouo alento,
porque o aflalto naó dava lugar à píewençaó.e
o perigo à viíla esforçava o lemor. Convocada
S gente

, que pareceu capàz de tomar armas, íe
Míolveu que toda a outra ferecolheíTe nos
Templos

, porque ajudafíem os rogi s que ao
Senhor dos exércitos íe faziaõ para alcançar a
Vittoria

, que parecia impoffivel ; as tiao* navc-
gavaõo mar çomofenhoras da terra,3pregoan-
<MJ gaerra,e fegu'ando o triunfo o numero dog
combatentes,por falta dedsfenfa tios natura ei;
expofto o Santiílímo em todas as ígrejai , eraó
continuas as devrçoens , e repetidas as preces.'
Kola com as de mais companbeyrâs fe recolhe-
rão á Capella do Roíario, batend íàs portas d»
Ceo pela Medianeyra do refogio Maria San-
tiffima. Divuigou-fc entre o pjvo huma noti*
cia, que pronunciada pelo medo, e ouvida pelei
receyo

,
naó deyxava liberdade à confideraçjó

nas circunflanciai da duvida; todoi carriaô
tem ordem tropeçando no acerto, coroo fe forano perigo: os cuníeltíos eraô canfofaõ, e as re-
toluçoens embaraça ; todos gritavaó

, e naó fe
ouíiao, parqueíoavaô as mefma» vozes, de que
os mimi^ns lançívaó gente em terra, e como o
crao da fe íenaòos Templos o primeyro eííra-
go da íua i a.e o principal defpoja da fua am-
Diçao, choravaôas mulheres o íeu periaa.ven.
do a morre certa nos ão, do alfanje

, (tm mais
l^èfm , ^«ei>rcpararíe para o ulumo golpe:

fó
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fo Roía moHrava alcmo onde sudo era deíma-

yo, ecomvajonil esforçi começou em alias

vozes animar as companheyta» pa. a o cenflitio,

dizendc-ihes : Efta fertma fedeve comprar naa

eom huma, «mx com muytas vidas , foit lo^are»^

fer ho^ia viva à vifla da Sacramentada , e fera o

rr/ofmo Dtos tíjiemHnha da tfcrimra ,
qste como

propio [angtte 4imr afé ,fara tile cobrar «

x.a : com qiti barata compro agora a Coroa , fe aos

olhos do Rey hade fer a peleja: porque fenos da urra

he de mportancta afita pnz.ença paraos combates,

quanto mais valera para o premio a de ijnem mats

^'"'^
DeGodfredo lerceyro íe conta queot

íeu? Soldados o puzerao , Tendo menino ,
em

hum be ço dc prata pendurado em hama arvo-

re, e com a fua vifla fe enimàíaô tanto ,
que al-

cançàraô a vittcria,que parecia impol!i»eUpon-

dere-íe quanto roais devia alentar a prezença

do Rey da Gloria, que a do Principi da tetra,

fluem schar difficil eropreza às delicadas forqas

de huma mulher defafiai exércitos íem íulto,

do9 alentos , conhecerá que 16 Deos he fo ta-

leza , e que aos íeus olhos o mais debjl uiunta

ccnio invencível. _ ^
Com tanta valentia nas perluafces ,

com

taó intrépido esforço prevenia as companhey

ras para oconfliao,que desfaleceu o medo.co-

brando animo a reíoluçaô , e acreditando Kola

as paUifras com as obra? ,
pegou de bui «lou-
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ra, c cortou do habito tudo o que podia ferlhe
embaraço para pelejar ligeyra, pregou as matj-
gas por não prenderem os braços , eccm ay-
fozo dezembaraço aniroofa Pallas defafiava a
roais rija fortaleza ; mas que muyto acendefle
o coração tanto fogo, fccdavapara avivalo
obrando vento do Efpirito Santo batendo as
azas do amor no myílerioz o Paó Sâcramétado.

V^endo-a nefíe amante emprego as com-
panheyras

, affufladasna confideração de que
o íobreffalio paíTàra a delírio cem perda total
do juizo,( que aífim julga quem affim nãoama

)

lhe perguntàúo : Que fazia, e como Aa mâectn.
e%a dj trags formava efindo ao refguardo, cjuaiido
mjto pdta facíttiar o perigo ? Eráo diíferentes cs
impulfos

, e naó podiáo deyxar de íer diveríos
os conceytos, Rofa

, que arrebatada do amor f6
cuydtva no que tíFereciã.lhes reípondeu : Pre-
faro -me para a batalha atè dar em defenfa de mett
Deos a vida

, e quero dimtnai r tudo o que me pode
embaraçar parafubir àqHelle throno.e receber em
mim osgolpes, para qne aqnella fagrada Hojita naS
fradefa defacatos , nem deffitrey de a defender fem
que dcyxe a vid.% pqr qnem me de» a Alma,mas pri-
meyro heyde verter todo o fanoue, pedindo aos htre-
ges me nao matem d: hnma fi> fenda , mas que as
repuao em qmnto eu tiver alento para reeebellas , é
sccHpados nefia tjrannia , fe dMattm os facrUe<nos
tmra aqHelte Divino Senhor. ,

Çoni tal ardor pronunciava eftâspala'

«raf,
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vras» com taó 3}Vigan»ado esforço p> evenia «i

accoens , qía na m? is renhida campanha feria

dar animo aí^s combassmes tanta prevenção

jjaira otrconfAidos. Mal criaó. os o»hos o mel-

mo, que prezenciavaó , parecendo-lhcs contra

o brando nítaral de Roía tanta fereza , e mais

que tudo eftar entre taó numcrozo concu^ío de

gente, de que eftava chea a Igreja, cotn o man-

to traçado, o habito cu to, aí mangas prezas, e

deíembaraçados os br.ços, o veò da cabeça re-

colhido, femmaisôrroasqueoRoIario, íem

maiâ efcudo ,
que a anfia da martyrio ,

pcovo-

cando a tiraRnia por fatisfazar a fineza daya

psííos deícnncertadoa da Igreja para o Altar,

e voltava delle para a Igreja, moftrando iw m-

quietaqaó do animo o incendiei , que tinha no

pey!o;todoeraõ impaciências na ddaÇJÓ.iudo

preffasno dez :ja de padecer-, neíle» deiaíTace-

gos do fervor a achou a noticia de que o int-

migo íe retitàra, c as nao» dando vela* ao tren-

to dâvaó reípiíaçao ao íufto.

Em todoi eia geral a alegria, e (o em Ro-

ía fe ^ia equivocada com o pezar, porque cltt-

tnando a Uberdade do povo ,quepor falta

dèfcnfa fe chorava ià cattivo, íentia raallograc

o estremo dedar a vida peia a;nor, parecendo-

Jhe qae íer indigna da Coroa dos Martyres h

Z^-ra mudar de imento aos Tyrannas,e contra ti

novamente íe alterava aquellc (aogue, qa

pela fé íenaó venera.
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Kefía confufaõ da msgoa repsiou avií-

la na indeeencia , e vio-fe no cortado do habi-
to com os pès deícubenos , os braços deípi-
dos, o manto km i-rdcro , o veo com defcom-
pcf»çaõ,e foy nova dor eftedefatino; naô cho-
rava a preíumpçaó, fim o recato, e foy preciío
eípcrar para ir para caza quea veftiffcroas fom-
brai da noyie,ji qae a linhaõ dcípidoas charoi-
Was da inípirÊçaó. Partio dali violenta poc
deyxar o Altar íem íer nelle vidima do íacti-
íicio

, dizendo os íufpiros a pena dos embaca-
çof,eefta fófez termo cora o da vida, que muy-
ws vezes lamentava a infelicidade de lhe naô
ler poffivel romper defvios , correr Reynos , c
«onquiftar Almas , tendo fô que invejar a for-
tuna de quem ifnha efta liberdade.

Oh prcdigiofa Mulher ! Rendaó-íe aoUa grande corgçaó os mais elcos Heroes da ían-
«dade

; pois aié parece que excedem feus eípi-
riios

, os daquelle grande Soldado deChrifto
Sao Looterç^

: elle ofFereceu o lado às cham-
mas, Roía .odo o carpo às fer.das

, padecendo
Martyr do dezejo ocuielloda snorte na d-r de
nao venero langue no martyrio. Confundaô-
leos peccadtífes , que cifrando toda a íoa for-
tuna na íua coainodidade

, tiraõ iodo o mere-
cimenio à Alma por lifonjearem com fuavida-
des o corpo, e conquiftando o Inferno com as
armas da ctilpa, íenegao aos loques do arre-
peiídjiaeniQ. - - - -i
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CAPITULO XXIIL

Do ítlo, que teve da fdvaçao das Almas, e dor d»

infelice ejlado da culf»'

NAô tem em Dso8 termo o poder, nemcm

Roía limite oaiuar ; dibia-íe a Divina

Caridade por iodas as creaturas poíTiveis, e le-

tia naô amar eftas m:fmas creaturas tnao fentir

velas reparadas do centto , a que as deílinou a

pcderofa Ma5 do Altiífima Deoi detramouo

í«u Sangue, para que do íeu Reyno nap íicate

desherdado o homem , e Roía ama aos hooieS

com o preço do Sangue de Chrifto, dezejsndo

fe logre em todos obensficio ,
que a tienlvjiii

exclue.

Era tam grande a dor de ver pelo pecca-

do perdido o direyto,que ao Paraifo tem todos

csnacidos, que lhe parecia pequena empreza

para merecerlhes o perdão padecer no Mundo

os próprios tormentos do Inferno. Olhava pa-

ta as altas íerras ,
que fazendo fombra a tao

barbaras Naqoens , enchem de infdices qaali

toda a America , fcchando-lhe» Deos as portas

do Cso ,
porque elleí à luz da fé náo abrem os

clhos , e era tam agudo panhal para o íeu co-

raqãaefta dor ,
que sOTsis que com as palavra»,

6 tKDlicaváo as lágrimas, querendo lavar com

eilas as manchas da Idolatria , que naqueVla*

terra» precipita nas abyínags tantas Alrtia«» d|-



de Santa Rofa de fanta Maria, iz a
TCfíâo: Dtí^ptva a travefar-Je naquiUas def^^
fadas fcrtaí , awda a cujio de eflar perto de taS
mão apofento y fo para jevttar entrarem por elUs os
temtdrs por arifto , que alt cahem efcravos do de-
mónio, k efta Sâíita propofíçâo acoropanbavão
iam afperas penitencias pelos que andaõ rio
cííadodaGulpa, qqc chegarão algumas veze»
a deímayar nellas os alentos.

Soube que hum dos feusConfeíTores in-
lentava ir ao Reyno de Chile fegunda vez, eí^
quecjdos os feus mcradores da verdade do
Evangelho, para os reduzir novamente da ce-
ga ley

,
em que viviâo

, fendo innumeraveis ai
Almss, que povoaváo aquellas vaftifíimas ter-
raí ,c todos elles ptofcção diverfas ícyias, e
enganados c«m appattnciar. de, tligiâo bebem
no veneno das culpas a ipurte das Almas. Ffta
no„c,a deíper.cu «1 vorcçcs na Santa.e adqai,
rio para o Miffionario pideroías imerceíí é?-
foy logo bufcalo, e o exhortou para nao dífif-
tir daempreza

. len.brando-life auíilidaderiel-
Xa, para |i,e para cs proxinjcs, e como por i,ua
ío converíao^ íe devião abreçar as mayL. ía-
digas;d,íre líio com lariia viveza de 4-enho.
com tal fervor de Eípiri,o, q«e alenrâra o mais
desfalecido animo para não deíandar tão acer-
tados pa fios.

Era o Padre igualmente experimemado
quedouio, e com camelas íemoaruu cub,rde
para com iitteaada ffo«wdâg dei cobrir o fun-
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dodaquelle Diamanie ; propunha^ diiíicul-

dades da jornada , a tyrannia dos homens ,o

pericozo encontro das F«a», e mai» que mdo

o rilco de nâo lograr a oiidaÓ ,
perdendo an-

V* a vida à força dos venenos, com que os mo-

radores dopaiz coftumáo hafpcdar os líltrao-

eeyroç, o que tudo lhe desfalecia o anitno na»

Teprezentaçoens da imaginação. Cada duvida

«apara Roía hama aguda íetía ,
eiforçando

neiíoaíoens atè deftruir embataçosidtlk-lhe a

cauielozo Padre que ainda affim íe refolver.a

à jovnada fiado nas oraçocns delia ,
íc lhe pto-

tmnák applicalas ao bum íuccelio da nuítao,

porque nclias tinha muyia fé: aqui foy a Roía

ínaisarriícada a balaria; de huma parte bata-

lhava a conveniência do píoximo , e da outra a

b yxiífima coma, em que dczejava que todoí a

tiveflem : venceu a catidade toda a oppoUçao,

e ccoí acer.ados termos dilTe ao Padre qoeella

como caiholica devia pedir pela propagação

da íè, que era como os inúteis podiao loccor-

tn eíias cenaui&s i e aífim Ihe ptoíBtaia to-

do o mereciiDemo dos feus esercicios eto quan-

ta dutaíÍ3 a iBiííaô, com tanto que e.le iat'

dèííe também parte do que lucraííe em ".ao

picdozo trabalho. . ^ ,

Feyto oconcerto,pârtio connadaoMií-

fionario, e co«>pno a Santa o pr.meusdo: mas

não temos noticia do íacceílo, que Dcos co^o

íe lhe náo eícandem Q| íegredos oocoraçao



.
^eSmaRcfadeSanuMartâ. çxfm Vez faria infruaaoía a Drèaacâo rtfii.mo mao da rebeldia ^t^Z^

benefício íem o empenho do merecimento.Ma«eneroía diliberaçâo excrcí.ava Rofa Sm ,o!dos osPfcgadore,, accuíando delles o iauâ
trabalho d. feueftudo. íe pau remir a ceguey*
ra dos Bárbaros não havião de aproveyilr Lfeus def,eIos

; dizia que o. livros^ haSZmp^imv para'rcfga,ar tantas Almas, quantal«nhao letras, e não para dar à vaidade^ «ntalflores, quantas íe eílampam virgula. : dezeiaV,que a ordem da natureza não lhe negaffeCmulher o que fuípirava como íabia ea-nhar acoroana prèg.ção do Evangelho^arran"
«ando erros ,e plantando luzeí.íe^^oiaatcSr
zaremosper.go,, nema enfraquecerem a?So,

o* r„H?»?!í! ' "•'y^'^ compayx5o,erâo

1 das Malucas
, onde fão intas as Al-mas

. que defcem ao abyímo das íombra»
, qu.

memo
;
deftes íe laftimava mais porque o aípe-

vernLífo ]í-"'"!; impenetrá-
veis pela eípeíTura dos matos , e delias rcben.
tao snayjas vezes pedras à medida de groííof
troncos

,
que encendidoi em chammas, I rebu-

f^das eai fumos eílragáa tudo quat, to topáo

;

*«mi3hn,peto, e eaeondo asToiniía a terra.
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^ ^

que na mais gtoíTa artelha ia deíparando oar*

<3cntedat balai fica para compiíraçãa oeftron-?

do filencio, fufpençao o arrojo, 0« feut mora*^

doreí vivião como no ceyoo dai tretas , e ião

cegof noscoftume», como na ley, porque a n»
ccnhedâo ; e menota politica fundando o nia-

yor credito no mayor errn, e tendo por infâmia

do íanguc a íugeyção da Fé; fendo para elles a

maycr timbre da família a tyrannia com os Eí-

•rangeyrot. Laftimava-íe o enternecido coração

de Roía de tão infelice fone, e dezc java traní-

formaríe para lhesaccdir: vertia lagrimas a

difficuldade íem achar reípiração a anfia;neíla

lida da c^mpâyxãolhe apontou deíafogof a mi*

íericordia , e achou o remediu na meíma po-i

breza.
. ,

Havião no Hofpital algumas criattças de-ç

femparadas, e orfaãi de pay e mây, e fem mais

meyoi para a vida^que a piedade Catholicauc^

mou deíles hum menino por fua conta , e o a-

doptou fiada m% eímgla», em que ícmpre acha-

va liberal a Divina Providencia ; começou a

guialo com a doutrina para a prègaçã^vd» Fé,

inclinando-lhe o génio para o alio cfficio de

Miffionario, curando aOim a dor de não íer ella

a que dèfiepaíTos para cíle exercido i porem

cortou a Parca o fio, que para oCeo tecia a

melhor gala, tendo na morte de Roía fim a mais

iceriada idèa.

r
^ Não çra mcnoi aélifo o zelo, cora que_ . ^^^e»



^
de Santa Rofa de Santa Mirii. iJí

«Jezejava reduzir à rerdadeyra contricSo íl^ue enlaçados na» redes doívidos SfceS^taoriumeraaos eícravos do demónio , fémoiofa^hver do precipício figa as cílradw^Semenda
; deígraça digna delamencavel íemi?memo, irerque o homem por ínftan,ei de broL'w perca eternidades de Anjo. Nodiado

S

haode caírem terra as Eftrellas parafeacabí?o Mondo
,

no dia damifericordiaVa remir dmeímo Mundo cahjo por tetra a E&reUa dTja?Gob. Gaya o peccador em terra arrependido . epeoe o levantará a íer Eíírella doFirtnanS a
jendo^prtncipioa melhor vida c«.„ai.Si
_^

Pela obftinaçãò doi viciozo» applicaviRoía todos os dias homa difcipHna, onde2rios de fanguecom os dás lagrimas andaváo deapofta a qual havia de correr com mais imp^
to. por dimmuir o peio das culpas . e Daráí*
.«f^^eràMageftadíoffendidatWa
cia lhe parecia leve, fazendo em feu cômpaffivapeyto mayor impreffáo a condenação dís Al

'

mas, que adeftruiçâa de íeu corpo. Confecavâ
a magoa de nao poder ir pelas praça, veftid,de clido. e caberta de cinza com hím Cruci!
ftxo na maa pregando o perigo das Almas t»a
depravação das coftame,:; nefta confidS
miiytas vezes fe inflammava tanto

, que etniu
tas vozes dizia : pW^/X^^^JJ;
a»mmd Utharg,,m que o v*Htn$ A, pçtado ttm
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ftm Pifo ós fentidos para o arrependimento} olha qtii

tntre a vida , e a morte , fife interpõem hum^ ref"

pirafaõy €]^e principiandê m Mundo, tal vez. fi^^"^

çe no Inferno : conjtdera que acjuella fentença nai

tem appellafàopara outro tribunaUe huma vezprp'*,

iiunciada pdo Juis , hade fer executada pelos feus

pí iniftros. Os gojlos dv Afundo fogem como fumo ^

queymoindo como chamma ; cubra hoje a ctKza do

diz^engam os impulfos da vontade, antes que no fogo

tterno renafçaÕ b>haredas defas mefwas ctnz.as: ejfe

rnetal que doura a amhifao à cufta de tantas vidas

t

que he mais que huma pouca de terra ,
que hoje

guarda thefouro y e a manha fe chora fefultura a$

felicidades do Mundo como nuvem correm-i e como.

f,r desfazem i pois que amas em h^dfortef de que

ke mentirão premio, e perdão interejfe i Quebremos

0S laços com<f racionaes , € nao cairxmos nas redes

pomp brutos; qm Deos abraça a quem o bufca aindA

^que o ofenda quando foge ; fara o perdão h€ tempQ

^gora , € pede faltamos depois \ vivà o arrependi-^

mcntOye morra o peccado, ^
*

Com tal efficacia intimava eftas verda-

jBes, e Gom t|q feryorozo Eípiritx) perfuadia i

emeí^da das culpas^ qae foy remédio a muyios,

e Gompuncçâo a todoi , qual outro Jona* aos

Niniipjias 5 clamava penitencia cooira a rebel-

dia do peçcado. Ach(^-íe hoi» dia o P^dre Ad«

icnio Rodrigues nefta pxaucâ, eta elfc Prèga-

llpr.gerôi,:e: Roía lhe difle que repafafle perdia

ffègando flores, o que |K)dia^^g^ intimando



deSantaRôfade Sanú Mdria: 52?
doutrina.

: que Deog o fizera pefcadoc de Al!

lem utilidade da terra, nem lucro do lavrador:

Slí'^'"'^ ""^^ «J"" reftituirno

ffi?TÍ"'
defperdiçar

; que dezenH
bamhaffe a efpada contra a culpa, lemerozo doaaalto da conta; íufpendeu-fe o Padre,ponde-

T^^ITAÍ ° ^'«'«f °» deííuydo.da vaidade. Oh íe nâo cerráramos os ouvido»;como aproveytarao cm nòs os eco. I Ma. per-

và^'LV'"''^'* * negando.fe ocoraç^ ^voz das dezenganos
, como íe para oi não

penmentar baftaíTe nâo os ouvir.
^

Vivia junto das cazas de Maria de Oíí^veyra hum moço nobre por íangue, rico de ca-

veí . ' n P'''f
' " condiçoens amá-

veis e corii todas as partes, queeftima oMun-
ronfi/

'^P''^^ ° entendimento pel, luz d^confide^açao; efta prefo nos deíaftbcegado.

RÕ aTiíríí' nafermoílradé
ivoia, tdZ.a dos olhos correyos, por quem oco-raçao mandava à porfia cs recadosTm^Ha^í.
fcyto do pouco que fe adiantava a íua preten-

pretextodeencomendar hua,as voltas borda-

TJFf I
' ^ ""^^^^^^^ Maria devey aque lucrava na encoraéda, mandouaíTefl.

!firogreçe_niençe,quefoyd^^^^^^^^^^
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tom impertinentes motivos, por lograr melhor

o veneno do8 penfamentos : mas Deos , que he

zelczo das vi6limasi que fe confagrao aos íeus

Altares , revelou a Roía a cautela de Vicente

Montes , ( que aAím fe chamava o enganado

imante )eella determinada, quanto compa-

decida levantou os olhos ao Ceo dizendo ; Oh

Senhorft (jtianto dijJlmuU a vojfa paciência fem qu^

difarmt a jfíftifa , quanto devia, o poder ! Bem fef

fenhor Vicente Montes , que em outras voltas fe e»-

redao os fem penfamentos^ e fe os calla aminha mo'*

deftia, fepulte-os a ftia emenda antes qne os caftiguâ

^quelle Deos
^ que os nao ignora ;

reprehenda a te*

weridade dos dezejos , confiderando a brevidade ,

com qm paffao os dias , e que os da morte hao de fer

mais que os da vida dilatados ; nao corra atras do

mganoy que a Deos nada lhe he occulto*

SobreíTaltdU-íe o homem, vendo o íegre-

dode feu coraqão manifeílo-, ponderou o erro,

proftrado em terra confeííou feu cego inten-

to, jà tâ J ouiro para a refolução, que entrando

arraftadodo dclifto , pedia inicrceíToens para

o perdão, e entre turbado , e contrito rogou a

Rofa que pediíTe a Deos auxilio para preíeve-

rar na vocação,de que fua Alma fe achava pof-

fuida: aífiiii o promeiteu ella, e o defpedÍD,não

paflfando dia, em que não aprezentafíe no Ceo

memorial de interceííao nas íuas particulares

or^fç jens, e valerão eftas tanto com Deos ,que

Vicenie Montes, fepuliadas as vaidades d^ mo-



^""(^ ^"/á ^aHta MarU. 24-*
ço,perfevcrcu com excrciefo» de Santo,« m^O
reu com demonílreçoeni de prcdeftinado.

'

Nos mais Sancot íâo maravilha cstníW
RTCí , Santa Rofa não o» fazer he roaravi-í
líwj não chegava aouíilla confciencia cega

*

quenao vcltaíTe ill»ftrada. Ferido hum efpe-
Iho dos rayos do Sol , coro mais aólfvidade a-
braza o ícu refplan ior.era R iapurifnmo cryfi
tal, em que íe via o mefmo Deo», e oí reflexo»-'
qoe dcípedia, eraõ chammas , com â abrazava.*

Tinha entrada cm caza de Dom Gon-
Çílo huma mulher caza-fa com Agoftioho Me-
doro

,
e era etta de taó feròz condição , que aomau leve motivo da rayva deíafogava em gri-j

tos^ que naó íò eftrugiaõ os vizinhos, mas foa-
rao nas ruasrauyto diílantes,dandoeiafi muy-
ta pancada

, quando naó pidia dar nos outro«i
era o mando pintor, e naó lhe parava em caza
aparelho do feu ofEcio

, que naó foíle pela ja-'
nella fora: tinha í&de racional o ter Alma, fen-
do de Leaõ a vida. Compadecia-fe a Santa d<í
payxao tao dominante , e vendo-a em caza, in-
troduzio pratica para luz da emenda , pondc^
rando quanto valia a manfidaõ

, por í^r virtuJ
de

,
que a Deos melhor retratava , e que podia

melhor achallo com miíericordia
, quem naó

levaffe tudo com jníliça. Foraó taó effica zes os
coníclhos, que irop eíTos nos bronzes da me-
moria

, irocaraó em branda cerao^cora^ô de
^era, dejrxando a mulher t^ô outfa ao traio^
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qu6 deíafiava aggravos por fe exçrci car em fd^

frellos ,
períeveráodo na paciência aièo terro(|

da vida.

Teve Santa Rofa noticia de hum Reli-.

giozo, que havia vivido com mais embaraça

nos vicíos , do que conta nas virtudes , e fe a-

chava no apertado paflfo dâ mone taô pertur-

bado com a fohura da vida ,
que quafi perdia

a cfpej ança do remédio; laftimavalhe o coraçaS

taõ enfraquecida fé , e mandou dizer aoenfer*

mo pelo íeu ConfeíTbr que le animaíTe , e ptt-

zeíft os olhos nos larguiirimos iheíouros do fâr

gue do Cordeyro : e íendo eíle o principal ca-

bedal para a íua redempçaS , também ella lhe

promeuia parte noi hm merecimentos, ainda

C|ue inúteis, deyxando para elk todos osque a

bondade de Deos conhecia que lhe eraòneçcí-

jfarios , e affim lhe pedia que vieffe depois de

morto dizerlhe o de que dependia para chegar

ao verdadeyrôdefcanço. Dado o recado^cobrou

0lenio o enfermo , reíTuícitou a perdida confi-

ança, efperou valerozo a morte, e teve a Santa

revelação de queeftava à vifta de Deos íem de-

pendência de mais fuíFragioí.

Oh caridade poderofa ! Quem naô tea-

brsça erra, teupoaio he o centro das virtudes,

donde fahem as linhas da graça , teu impcria

íoubeatirahir da íobeíanaMenie o mayor Con*

çeyto , e amsis alia Palavra, na maâs humilde

Voz , no Fiat daqtiella Eícjava Rairtha, que dq
~ cauit.



^
Santa Rofft de Santa Maria. txi

^«iveyro da culpa nos abrio aporta para a
floria

; mas oh infigne Roía
, que feguindo o»

paífoí do melhor Sol , naó fóalumeaô teus ra-
yos nos incêndios da caridade o centro de tu*
-Alma

, mas repafrtindo com abrazado zelo in-
lerceffoens, fazes que amanheça a Aurora da
Ujvina inípiraçao na tenebrofa noite do pecca-
oo, e he lal a cegueyra do Mundo

, que vendo
que hum ado de caridade refgaia hua Alma,'
ceyxa perder tantas por hum defcuydo, e perdeo propio intercfíe por falta de hum cuydadoí
yaJhaooipoderejde Roía a tatrta infelicidade,
egatibeiaos na devoção quanto temos perdido
na tibieza.

C A P I T tJ L O XXIV.
Da mifericordia, que teve com «s pobres.

NUncahe pobre da fortuna aquelle
; que

he rico da graçi. Perdeu o SantoJob tu-
do o que o Mundo chama cabedal da felicida-
de, ficando em taô abatida fo-te, que íólha
deyxou o fogo nas cinzas a memoria do que
toy

,
e na dot do achaque a íaudade da íaude,

lendo ate a coníolaçaõ dos amigos íetta
, que

com as lamentaçoens matava, c nem em tanto
delaraparo teve por defgraça os fucceflb», avá
liando emmayor theíouro osauxilios : quí
quem tem em íeu favor a poderofa Maó de
Ueos, domina Mundos

, íegurando íoçcorros.

Era
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Era Santa Roía taõ pobre, que para remi?

a penúria da caza de feus Pae« fe i^alia da piei-

dade do« Fieis, pedindo como pobre, para def-

pendcr como ebuíidanie j porém , como dos

bens da Providencia íaõ of mendigos ospri-

uieyrcs, qtie cobraô, fempre ella achata que re-

partir, ( que quem dà pelo amor de Deos, nua-

fca lhe faha que dar ) parecendo-lhe io dia fe-

lice o em que a fua piedade acodia a algua de-

pendência do próximo. Teve noticia que hua

peCoa nobre , perdida toda a fazenda i padecia

enirema neceflidade íem mais alimento ptra a

vida, que o íofrer apertadiflima fcme: affligia-

ie àquelle eniernecido coração de naó ter com

que aeódir a lanio aperto , porque íe achava

íem cabedacs para fupprilo , nem meyos para

alcantjalo , e era nova admiração fendo o po-

bre o que pedia , íer Roía a que fufpirava ; a

mefma afflicçaõ deu traças ao remédio, e com a

pequena rsçaõ , que lhe davaô para o íeu íuf-

tento , acodiomaii de oito dias ao que lhe pa-

recia mayor deíamparo , rezervando íò para fi

tres boccados de paõ, e lucrando com htivobra

duas vittudef, a da mifericordia na eímola a

da abftinencia nojejum.

Em hua feyra franca, que íe fazia na Cí*

dade , onde jà depois de eícolherem os ricos

comcçaõ a contratar os pobres , comprou íea

pay Gafpar de Flores huma tea depanno,da

que a caridade de Rofa teceu cambray na fi-j



de Santa Rofa dt Santa Afariai x jr
teza, e ouro na íatisftçaó : repariio íua wáy d
panno com todos os filhos , é deu a Rofa a ma-
yor pane , e ella por fegurar-íe perguntou fe
era fófeataõ largo beneficio; refpondeu-Ihe

i

máyque era todo para o íeu uío , e que delle
fizeíTe oquc quizeflc. Como o que roais lhe fa-
iisfazia a vontade era a efmola, c íabia que duas
donzellai taó pobres, como recolhidas pade-
eiaõ nao íó a falta do íuftento, mas a da roupa
fez com o panno coromercio para oCeo ,e íem
rezervarpanno algum para fi deu todo pelo a-
mor de Deos. Reparou Maria de Oliveyra que
nem a coftuifa íe cofia , nem fe cortava , e per-
guntou como em tanta dependência havia tan-
to defcuydo , e foy precizo declararfe o myíle-
rio : fentio a colérica mulher o que lhe pareceu
dcfperdiço

, e reprehendeo como coftumava a
cbra,ignorante da convenienciaja que Rofa lhe
reípondeu ; Naõtema fenhora , ^uefalte para »
meu ufo o de <^ue Deos he depofitario , do cabedal^
<jue na fita Maõfe enmga,fempre lucra quem ofiai
t verá brevemente a larguez.a, com que paga , o que
pelos feus pobrei cobra.

A experíêcia acreditou ella verdade, dan-'
dohuma fenhora nobre, depois de poucos dias
palfados.hama tea de panno de dobrado valor
ao que unha defpendido Roía,com que ellacuJ
rou o pezar de fua mây. Em outra occafiaó a-
chou que efta largara fobre bum bufete hum
manto, igido outro novo inais refguardado}
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lançou maô del!e,e o levou a huma pobfe don*

zeUa,que por falta defta decência ainda a Mif-

ía de preceyio naõ ouvia ; achou-fe o minta

menos , e crefceu conua os vizinhos a íufpey-

ta do futio ; temia Roía a vingança pela ejcpc-^

fienciâ,mss peíava mais que padecer o caftigo,

a temendade do penfamento , e pifando lemo-

fes diíTe a fua mãy ; A ladrão de caz.a nao fe ef-

conde nera ainda o que mxis fe guarda ; etí fenhora

fny a ladra yporèm efpero, que o qHôfartey , qnenã

maiípode o reftitmrà : V.m.tem outro manto novo,

que traz,er,e aquella pobre nao ouvia MiJfa por nao

tjcr com que fe cubrir\ fie de Deos a paga em quanta

nao chega afatisfaçao da divida , que eu lhe pro*

metto que em poucos dias hade elle remir a minha

afronta , para naõ ter efcrava , que por ladra me^^

reça a forca,

Efta genetofa fç teve dezempenho , cha-

mando pôr Maria de Oliveyra hum homem
deíconhecido, mas de nobre aípefto, e lhe deu

certa quantia de dinheiro , dizendo lhe que o

empregaífe em hum manta n 3Vo, parque quem

podia lhomandava» Nao íaiisfeyio ainda o Di-

vino Thefoureyro mandoq no mefmo dia por

Dona Maria de Sales tantos covados de feda,

quanios para hum manto íe neceffitaõ , e ain-

da mb Goníente da paga , off^recendo hua de-

vota no Altar doRoíario ouira tanta quantia

de feda , o Prelado dòs Dominicos a mandou

de eímoh a caza dç Roía,qas cobrou ççniQ p^f



• àe Santâ Rofà de Santa Maria. ífX
tnini na rerta, para receber milhoens de eloria
noCeo. c

Rompa os cadeados a arobieaõ
, quebre

reíguardo. a avareza à vifta de taÔ cr edda»
Gonveniencias, em qoe lucra o roiíericordicza
quanio perde o avarento, padecem os pobres a
neceálidade, e perdem os ricos a coroaj hÚ Rey-
no compra coro humreal quem o dà pelo amor
deDeos

, e por hum real perde hum Reyno
qiiemnaó acode ao neceífitado. Fechâo-fe cs
c-elleytos quando he mais a fome noa pobres, e
ordinariameme fica para parto dcs bichos o oue
pudera depofitaríe nas maós dos Anjos, fican-
do o pezo das culpas feai diminuicíó, quando
a caridade fem exercício , e hc Deos taó bom,
que ainda dà copioía a íeara

, fdltando-lhe o
licmem coro o orvalho da conjpaisaó.

,

• Fora da Cidade vivia húapcbrcdonzclJa
íalca de iodo o cabedal

, que naõ era o da fet-
inolura

, flrrifcadiífima aioeda na ceza da po-
breza

: a4oeceude taó impertinente achaque,
que neceífitando de dilatada cuta , nem a dif-
tancia opermitiia, nem a pobreza g facilitava,
e morria^em total defemparo,j>ara levar o Me-
dico da Cor te faliavaÕ as poííes, e para vir cu-
rarie nelia naó tinha caza : a doença crefcia , a
morteameaçava íem reparo ao perig r, nem ef-
perança do remedlo.Soube Rofa efte triftecon-

7nt.
' ^ °u acodiflhe abrio caminho

'O aberto > ba|6ou pçcultamenie a enferma?* e

4epoií
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depois de a animar no que padecia , lhe diíTe j

que íua mãy nas cazas,em qae vivia, tinha híia |

que alugava,e fe achava de{jccupada,que foffe

«juflar o preço íem lhe dar cuydada a paga $

porque cila lha havia de dar ao tempo de a fa-

lisfazer , íem querer maigreoiunecaçaô i que

hum eterno filencio defte beneficio.

Hum animo agradecido o negar a divida

he o que lelhe fas mais caro; repugnou a mo •

^a aceytar a offerta pela condição » mas obri-

gada ou das períuaçoens de Roía , ou das vio^

lendas do mal,aceytou o coníelho agrâdecida,

efeyto o ajafte íe começou a curar nacaza ,

lendo deíafogoao incêndio da caridade de Ro-

Ca a occupaçaõ de enfermeyra da doente , to-

mando tanto por íua conra o íeu alivip ^ como

quem levava nas próprias maôs o milagre ; c

alcançando-lhede Deos aíaade, e dos devotos

o aluguer da caza , a mandou para a íua terra

íem o íuílo do achaqaç^ porém com a mortiS-

caçaõ do filencio, que guardou até que a mor-

te da Santa a livrou de o obfervac pata mayor

crediío dafua vittude.

O defcanço do enfermo he a íaude , e a

íacrificio das mortalhas a infigaia do milagre^

Mandou Deos ao Paraly tico que levaffe o ley-

IO, e íe foffe fem a enfei midadc,e Roía deípe-

dio a doenie com a íaude, e levou ella o pezoe

do leyto no preço do aluguer , fendo-lhc íua-

ve ioda a carga no goftj 4a b^a obca. Nao 1-



^
^ide Sma Rofa de Sétita Maria. Zji

íatjsfazia o dezejode merecer íò com taô pou-
CO rervir,pedia licença a íua mãy para ir algíiat
;I?orai aliviar os doentes do Hoípitalcompader
Cida de que, fendo mayor o numero , feria roe-
nor a aífiílencia, e aos mais afquetozos chega-
Vá com mait deliberação

, tratando dos corpot
no aceyo

, e das Almas na doutrina : lembrava-i
Jhes no que padeciaô o nada , que eraó , e ná
paciência o muyio que podiaó fer, e aos que
nao melhorava para a »ida , diípunha para a e-
fernidade.

A huma mulher miferavelmente chaga-
oa

,
e por fétida menos aífifíida , fe applicou

jnai» a íua caridade; fazia-lhe a cama , lavava-
ine as feridas , e era o mayor emprego do fea
cuydado

: voltando hum dia defta importante
occupaçao

, reparou fua may em que trazia o
habito íordidamente manchado, dizendo-lhe a
Vúta e o olfado qual tinha fido o exerci cio;
reprehendeu a afpereza o que devia louvara
inanfidao,e diffc-lhecom deíprefc : MaUez^tm.
Ttnhaotjfcsnogenmfmats asfragrâncias .dovolT^mme

,
mas ate niflo moflrais o cjne fais que de vht

Je apartaõcom afco os Mos , e na Roía fe reereat
com fHavUaâe osfmidos. Ao que a Santa ref-
pondeu, com n.odeftia : Se confideraramos ofim,
fw nos efpera , naofaria o melindre horror do que
edezengano podia avaliar importância : ponhamos
CS olhos noRofto de ariflo, e o veremos afeado com
asmmmdasfahvas dos Farifem ; efe tile ofofrea
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for mim, fendo Deos , eu, foH creatara .aqui

me nao ojferecney por ellel
^

Oh prodigioía Roía ,
íempre triuntaniè

dè ti mefma,que fruftrado fica oconimum ini-

migo quando com o amor próprio inienta con^í^

fundir a quem no amor de Deos dà paíTos ío-

bre as Eftrellas i O juílo combatido de maít

lentaçoens que as onda8,goza em Deos mais fe-

guros que es áreas ,
qae aonde a caridade he

fogo,a iribulaç^ô he ar- Períeveroa Roía como

Santa fem deíandar paíTos como timida ;
aílif-

lindo a huma doente , e vendo de hui fangriai

naô ío congelado , mas podpe o íangue , íe lhe

loldou o eftoniago , de que aíFrontado o valor

fe defpiccu nefte eitceíío , e caftigando teme-

rária o deliaa de mcliodmía ,
pegoa da bacia

hydropica da mortificai^ão , e eígotiara o rnar,

como fez ao íangue , bebendo atè aultima rc-

liquia, € porqise na bocca não ficaíle o final le

alimpou em hama toalha. Foy viílaaacçao, e

guardada a toalha ,
que depois fez milagres cm

inemoria deíie prodígio. Deyxou Chtifto na-

quelle ditozolecç i impreíTaaíua Imagem por

premio da piedaàe , ^ Roía nefta toalha a vir-^

tiíde da faude por recordação da fineza.

Naô fe eftreyíava (ó com os tacionaes a

íaacompayxão , ate com os irracionaes teve

exercício a íua pieda 1c. Criava Maria de OU-

vry;a hum gallo de tâo pintadas pcnnas , e d3

tão varias cores ,
que fe fazia por fiogular elli-

niadoy



intdo, dando efperançasde que os que dk f2MÍTe foíjm herdeyros da fermofur?, como doíer, encíla confiançi o criava com „,UscmZ
do:creíceu como bom .ra.o, e fepczwS.

lilencio, nao íe lhe ouvindo nem hum ecoo • i,

«m todo o dia naõ íuípcndeu o. díÍTíTcalIou.>, quebrou com\oz .aô alfa qVe dlTpcrtoa reparos em ,oda a vizinhan« k
'

ra6osdecaza.aôgraçLS^^^t2

«emplo nos .nciia, nem a confufaô nos emen"

o«íl«ep€Ío agradcsimeoto podiaó ter
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femelhança de Anjos; ma* vencem as fombrái

o que deviaõ dcroinar as luzes, e por iíTp iro^

|)cçaô cegatt as coniciencias.

C A P I T U L O XXV.
DaconpAfífa m Peos, com aqml rmediavaai

fiffiicfoens do prifxmo^

B a confiança novamente fat'$fí)Çaõ do

jR amado, que quem cenfiadam nte fia, hé

porque extremofamente ama. DiíF.Tcnça-íe o

eroor deDeoR do amor do Mundo , quamo

difta o reíplandor do Sol j da íombra da noite;

neffa cega loucura, aíFronta da verdade, chro-

niftada mentira , inquietaqa5 do animo , .

e

wortalenfermidadc d6 entendimento,o defcon-

liar he parie para merecer ; qual lerá o premio

cndc o memorial heodeliao » Noamor de

Deos , em qae aprende o dia luzes , a verdade

ctedito» , amentira eftragos , e todo o Inferno

fuftcs; he a confiança interccííaõ,porque a ra^

2a6he tribunal , eoffendida a Mageftade na

duvida íb premea a ícgura fé na fua immuta-

tel palavra. ^-

Nafceu Santa Rofa. e parece que ja^n-

tfoo no Mundo prevenida das verdades do Cco

wchendo-a o Altiffimo na primeyra intancia

da ben€a5 de dcSara,para nas Divinas proiec-

çoení íorroar o alto edificio dai virtudes

«ia o reao Jaizo , cm que havia de W



;
àe Santa Rofa dc Santa Afaria! ^2aa

,
porem oao defartlniava o íufto a ítfme /rprança da piedade; na» mayore, .ribulacoet

mT?'' ^"P«d^^ figuramor havia de deípachat : pondo o. olho. èm fívia mereadoo ca^igo
, ma. logoorlevaarav,

«í, «„/,^,«^,e efta era amais bTífada fetta
, que ao coraçaó de Deos de^K^^ecrta em que lhe naó eardaria o favor

*

íi., .
^"'y P'«W« pdra» fe fa(ltn„M >



5,€Ó NifiorfA fánegjricA dn frodigtopi viátt ^
•tíeyxou noSantiflimo Sacramenio-, deftes tréi

éxtreroos fe fundava a firme efperança , com ^
xonfiadS na imroenía Bondade , (e íegorata na

infaliibilidade da faa falva^aó,na indcfe£tivel

Bmifade de Deos , e no feu loccorro em todo o

gcoero de perigo. Também o amor de Deoshe

ira»eflb,e algaroas vezes com engraçado engc-

liho dos meímos exueroosiaz piques pata ga-

nhar novo* créditos. ^ ,

No occulto íegredo da ptedeítinaqao daS

íAlmas meditava Roía em lua occafiaõ,e vendo

jjuamp tinbaó de enormes os íeu» peccadoí,in-

leriodclle» qaeAlaaa tao snanchada nao po:

dia fer eícolhidstentrcana tníleconfuzaô
dcU

la duvida íem achar coníolaçaõ na Efperança i

efte defabcido íufto tinha deftinado o Divino

lAroante,e para fe moílrar maií fino, appareccu-

!healcgrc,e lhediíTe: Filha, qtiem ama. mo dtj.^

confia;eu mo cõnâenofmaSm qtie com dehbaaçm

da^Jontademeobrig^aquecsçandene^tfiM^

étmme fim examinares o que na minha fabedona /e

Na6 cabe cm ponderação huo>ana a tir-

ine fé, que no eípirito da Santa donzella impn-

iniraõ eflas palavras, derretida íua Alma em a-

leeres júbilos, toda era rendimentos: qoe»a a-

gr^decer, t nsó acertava mais que a a^nf^. t^j"

fava o ceracaô, emmt»dccendoa língua . o que

faltava nos conccy tos fuppiiao as «rnoras.tu^

^alegria ,
porquee» wda Çonfi^"^?



iniíer.cordía
; ficou laó certa no incomMravef

loa o íeu ConfeíTor fe eftava cena emw«

confia.. ntó íS pára em™lo'o„

ria de que havia mrar nt ^ ^ '"'""^

homem como ífnl- ^
"""''^

'
P°^èm viVc o

quando cheia ô dezenT^L ^""Tí «

de emendar ferr. f.
^ "^^ he tempo

I^radcsíuSreirrlitdí"^^^^^"^^^^^^
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la Rcía/fe eftreyio palácio à vaidade, dilatado

Reyno para\o amor , na pcqueniilP cella , que

edíificou na fiia horta, quando vio todo o pavi-

mento delia cuberto de ferniofifllmas roías, que

exhalando arctnas eraõ perfume doi ares, e

gradavel prizaõ dos olho8:entre ellas paíTeava

a engraçada Flor do campo era forma de me-

pino,e Icndo affroota dos jaímins no cândido,

Injuria de rofas,e cravos no rudicundo, inveja

do GyraíTol no louro, e brilhante Sol no Em-

pyreo, era aqui Aurora no prado que com gra-

ciozo rifo abrâzava coraçocns , moftrando pe^

rolas í mandco com particular agrado à ditoía

Eípoía que recoíheflfe as efpalhadas roías ,

que ellaicz goíloía por facrificalks onde ha-

?iaô deluzi eftrellas. _
Recolhidas as flores as ctterecea ao Me-

t5ÍnD,qae ton^ ando delias a maisbellaAhe diíie:

es efla Roja , tn a tomo a mmha centa p^ra fa-

z.elU perpetua % das outras difpoem o cjue cjmz,€rex.

As grandes (ortunai , íe alemão , tan^bem cm-:

bar«ç *ô 5 elevada no favor nao íabia Roía oe-

termioar oque faria das ©utras flores ,
quê o

Meniao lhe deyxira;eraõ poucos todos os íen-

tidos para agradecer tantos beiíeficio^ ,^^^^^^

pa?a a Mao do Menino, e via-fentUa Rpíiíel-

colhida ; punha os olhos em Tí e achava-íe flor

tiianchada com a fealdade da. culpa , e emre a

turbação , e o alvorcço tcdo era confutaoo

difcurícQuando Dcos íe aptcíía em £aforecet



àt SdHta Rofade Santa Maria: z6£
naô tarda em alumiarcom a loz da Divina iní-
piraçaô. Formou Raia das cofas huma capella;
e com íumma reverencia coroou com ella a ca-
beça do Menino qu2 lhe pagou o cbíequio;
lançando ihe huma bençaõ, com que a deyxoa
novamente illuftrada para conhecer que as eí-
palhadas rofaseraõ as Vns^ens, que na Cidade
de Lima oíterccida» aoCordeyro fe hatiaô de
recolher no futuro Moíleito deSanra Catheri-
na de Sena , c enlaçadas com 0$ votos da Re-
Iigíaó, íeriaõ precloías pedras na coroa da Ef-
pofo,

P^í^ados os primcyrosannosdcs jà re-
feridos defamparos , em que apurado o fofri-
rocnto em padecer trevas, alcançou o premio
de íe verconfirmada na amifade de Deo«, cora
a proracíTa de nunca deícer deite ahíffimo ihro-
no, a que a elevou o feu amor , íegurando-lKe
oòenhor que naõ permitiiriâ nem por hura
breve inftante que jà mais cah ffe da íua graçj.
C^iz o íeu Conf^^ííot examinar as circunftan-
ciaí defta promeíTa. e na confiffsõ dout ), e ex-
perimentado lhe aíFeou por grandiíRma culpa
numa

,
que naõ era nem venial, reprendeu-a

cemaípcreza
, aíFuítou-a com o merecido câf-

ligo, reprezeniou-lhe omjferavel eíljdo do
peccador,ap3rtadoda graça pela uni^Ód opec*
cado-.efteve a humildade fendo grilhão daJin-
guacm quantoo Padre difpQz aexperiencia,e.
depois de oando ícmquebrâr o filencio lhe

^4 pcdiq
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pedio licença para refpondcr aíRm,

Conftfo a y,P. cjHe, fe do nada, cjue fou, fiafâ

9 cjue dez^ejo fer , naÕ cairá fó no delião , para ejm

P, me deyxa prevenida , porque conheço (fue de

mim fó tenho fragilidade de barro , e refifiencia de

vidro\ mas fiada ne que he mais que todos pokrefo^^

t armada da fua Real p^ílavra , me creyo brontje

tontra os perigos do barro^ ctijdado contra os toqtm

dê vidro , e mais facilmente me ptrfuadirey infett"

fivel tronco, quefeparada da graça de meu Efpofe:

porque nem afm.V£rdade pode mentir , nem a fia

palavra faltar , pois a r/9Ínha indignidade nalem^

baraça o concurfo da faamifericordia. Conheceu

aConícffor 05 profundos alicerfesdc taôalto

^deficio , econfeflTou-lhc que fora experimen-

tallâ , e não querer confundilla : aleniou a íua

fc nas foberarías ptotecçoens do Alúífimo, in-

eítou oagtadcçimento a tão fupcrior benefi-

, CIO , e recolheu invcja« o que femeou duvidas.

èí 9 cautelofap perguntas dos Fa r iíeus refr

pondeo Chrifto como Sabedoria infínica , e

diffimulaçocns do Gonfeffoc íatisfas Roía ver-

dadeyramétc illurtradaiviviana perfcyia união

com Deos» e armado da fe refiftia o cocação ao

íobrcíTâlto. Ponha o homem a confiança em

quem (ô pôde íer deferia , e tefiftirà ás b*ílaf

do Inferno com o efcudo da graça. He o rocda

bum natural impuHo, que ne^a no que alluítâ

a infallivel prezerça de Deoi em roda ô parte:

porque quem junto da furiòkza teme a falia
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do foccorro, ou tem cobardia de aoimo,ou def-
co nfíínça do poder.

Contava ainda Rofa poucos anno» , e íà
numerava folidos difcurfos

; era medrofa como
mcnma

, c naõ fe atrevia a entrar fóem huma
caza. fim qtie o fufto prendcffc o$ paffos; porém
a oraçaõ foy valor, onde o temor foy defalento.
tftava huma noite na horta . e os favores doCeoa defcuydàraó das horas de recolherfe.-cuv-
dadofa faa may na dilação , receando na filha
algum infortúnio derejava ir buícalla

, porèoi
nao fe atrevia íèm fer acompanhada

; pedio aomando que foffe com ella faber a cauzíde tan-
ta demora, conhecia Rofa orocdrozo animo de
íua may

, queainda em tanta idade em fendo i

noite nao entrava fó em nenhiáa parte.e agora avio defcer à horta fegura porque eftava do ma-ndo acompanhada
, c refleaindo nascircunf-

tancias fe convenceu a fi no» temores dizendo-Mmh4 »,ay
, cjue he t^õ medrofa , agora camwh*

tao valente porcjue meu pay vem com ella , e eu , qm
fcmpre tenho a Deos fremente . ainda mmtat ve^s
rne acobardo, ifio he defmap de minhafi e melin.
dredo meu animo

; nao . fe„hor , naõ mais receyox,
venhao armado, exerato,

, ajffifiida devosLr*
tudo tenho^alentosrporjue, como fiisfirtaleJ,cemMeo hey de vencer. Cobrou tanto valor no fub-

rl K
^''í^mento. que rompia animofa pela»

ombrasda mayoreícuridade defafiando o que
íffuna forcoDfiar-np poder , q«ea amparava.

Efteve
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Eftevc Santa Roía alguns tempo» com,

de icual condição os homens ,
que

f^VJ^''
voltando húa t^Tde pata caza com a^^aa famí-

lia . (e viraô accmetidcs de hum feroi Touro,

due deíg;arrado do monte vinha pelo campo fa-

?endo cftragos , (em haver quem lhe prendefle

rfur-^.tJerozosdodermedidodasa^^^^^^

dcs bufcavaô refugio ao per.go
, '^^^"^^^^

da induftria . ou da ligey reza ; fo Rofa com va-,

rdnilconftancia permaneaaTocegada . e comô

melhor Europa fazia xombana do »edo « 'kí-

prczo do Touro, que jà v.zinho
^f J^^^

Imi iras de Fera , que rendimento» de Jupue.

.

S olhos fcintillavaõ l""'^»^ ^^^^l^t
fafiando com a» forçofa» bnças tudo o que to.

cm huns lhe griíavaó que fugiffe .
outros le

Smavíô de que efperaffe. e Roía levantando

o,ThosaoCeicorn ferenidade. e azendobre-

ve oraçaô . diífe a todos : P^'

^..c^mpanhU. Juftificou-fe a promeaa c,m a

obediência do bruto . que ao .mper^ de Ro^_

tornou Cordeyro,o que accometia Touro, tai

ava Decs em fua ferva e naôha .mpu^o de

Inoríze, que í^e naõ derreta cera a vox d e_^Deov

Caminhava Sauto a dellruir.fallou-lheDeo».^

cahio a íacrifican era centro de Deos o^^^^^^^^

deRoía.ella a voz quando elle o Vetbo,enao

çodia íer menor felice o effeytc
^
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hav,a dmh.yro para o comprar
; apcítav; anie íem poder reiredialla ccbedaí, pedir «ra

buícarao o feguro perto . e diíTe Maria de Oli-

fe voroía oração que he a chave dos thefou-
fo, de Deos . e d.lTe a fua n,áy : i/.

/«rwí^/í ex^mmalia. Mm ícfez. e achà-
i^o a arca chea de paô tão alvo,e tão íaborozo.queb^ íeconheciaaMaó. porquefbraa^

^n, „A^^ Í"^^"^ <3ue maravilha íâ®

ÍTrlr^n
P^^bres, ofo he do vcíTo

SSf ^''^^^ piedoro. ver fera
ren^edio o neceíEtadoíNo dezeíto pcdid a Ghrif.

um?lf' f^''«
«ípinto

. qoe fendo no Ceolumtnozo aflro
. he ardente carvaõ no Inferno,

qae^íízcflc_da, pedras pão. poi, era Filho deDeti, e podia affim fatisfazer a fome, moftrandoque lo Deos podia converter em pão as pedrasjKcfa acreditou o que com Deos podia . em'
cftendo com tanta fartura de pão. a quem parao uflento nao tinha nem as pedras, achandí no

:

reoZ ^fri'^"'^'"^ o 8'5o da mifericordia
repartido pela Mão do todo poderozo.

He na America não fó precifo fúftento,
«as neceíjarioiemedío oroei,e íem die íe paffa

tão
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tão mal • como fegura a experiência. Acabou*

fe o provimento que delle havia , fem dinhey-

ro para o refazer : era ifto fentimento de todos,

e compayxâo particular de Roía a impoffibili-

dade de íupprillo; confiada no bom logro ,
que

ícmpre tinhâo os feus requerimentos ,
buícou

.na oração a fonte de celeíliaes doçuras, e man-

dando em nome de Deos ver a talha ,
acharão

que nâo cabendo nella o mel, Te dcrramàta pelo

chão. Da bocca do Leão tirou Sanfaòo doçe

favo; nas mãos do Leão de Judà achou Roía o

íaborozo md , e como Abelha Meftra nos em-

pregos da fé . da branda cera da fua caridade^,

lepartia milagrozos beneficios com os neceíB-

tados.

Eftava feu pay gravemente enfermo , e

çrefcia o mal, vendo-íe por huma divida vexa-

do; era a quantia grande, oacredor ambiciczo,

ç o devedor pfebrifBmo , addiçoens , que íobre

^nfe^rmo o traiiâo melancólico. Soube a filha o

aperto, e fiada em Deos caminhou para o Tem*

pio , aonde a fua Efperança achava a moeda ,

flue remia toda a dependência ;
reprezentou a

Deos a fua afflicção no triftc eftado de feu pay,

,e pedia com que livrallo de creíoer na impie-

dade do acredor, o feu dano, porque promettta

cobrar na prizâo, o que lhe não davão na liber-

dade, voltou da Igreja confiada, c chegoaaj:a^

.za fegura : porqCie no caminho achou hu deU

conhecido homem venerável na pelToa ,
cort^^



^
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zao pelo trato, e grave pela dignidade, pois era
Kmbayxador do mayor Sobeiano

, e havia de
acreditar a Mageftade . que reprezentava : eíle
deu a Roía hum lenço , dizendo-lhe , óue pa-
gaíTc o que ícu pay devia

; ( eftcs milagres jàlhenao etao eftranho» , por íeiem repetidos )

ífccefl?"
°'°*''^°"°» porèm nãoeftranhouô

9°"t*'°'^ '«^3r a feu pay feeunda re-
dempçao na fatisfaçao da divida , fe checou àlua cama

, exhortando a Efperança na Divina
Frovidcncia

. que havia de acodirem afflicçao '

tao vjoienta; eftava o homem mais perto da de-
zelperaçao. que da conformidade, e parccendo-
Ihe âs razoensda filha mais confolação, que fei
guro, rcípondeu defagradecido. tendo o reme-
dio por aggravo. Chrifto na Cruz por hum fa-
crilegio fez a Longinhos hum benefício.e Rofa >

recebeu de feu pay hum defabrimêto por hum
milagre, para que em tudo foffe nos dous A-
wantes igual a femelhança , (bfrendoa fegun-
da redemptora dc íeu pay , huma repofta afpe-
ra. que he maisrigoroza q hua dura lança:m«s.
le foy fendo injuílamente o Divino Lado

, que
rouyto foíTem efeandalizadoi os ouvidos de húa
creatura humana.

^
Tornou a confíallo na Bondade de Déos

Sequem recebia o mefmodinheyro. de que ne-
eeffitava

,
e lhe entregou o lenço , que trazia

?om omefnio numero de patacas, de^ye conf-
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tava a divida. Oh foberano Enéas! Aquelle li-

vrou ao pay das chammas fobre feus hombroi*

c vò$ febre os robuflos hombros da Caridade,

tomaítes de voflo pay as dividas para o livrar-

des do fogo das execuçoetis , em que cora per-

da da honra ardiaô feus bens. O' celeftial virtu-

de, fó te naõ acha remédio quem te naõ bufca,

Offgrcçanios a Deos o incenfj da oração , e re-

ceberemos a preciofa moeda do benèncio.

G A P I T U L O XXVL
Sabe Santa Rofa for revelação a fundação de hum

Alofleyro na Cidade de Lima.

NAõ ha para Deos tempo futuro que a fui

infinita comprehgnÍAÔ não faça prezen-

te;Roía , em quem eíte msímo Senhor habita-

va, por eípecial privilegio logrou igual prero-

gati vã , lendo inteyro conhecimento doqué

íuccederiâ annos depois da fua morte, para que

efte fávof premiaffe o ajuftado de tão íantavi*

dá, He a Cidade de Lima adornada de fump-

tuozós edifícios, e mageftozos Témplo*, que a

fazem mais aprazivel, que todas as da America;

â Terra abundante de frutas » bordada de florei

favorecida de falutifero? ares . e em tudo eíco-

Ihida pátria da que niàfceu deftinada paraCor-

tezâ da Gloria. Deu mayor tuftre a efte apr^zU

fel filio a fermoía fabrica do Mòfteyro de San-

ta Gatherina deS^aa , que como Santuário de

t . louvo-
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iDuvoref Divinos era Sol entre as Eftrelbs , e
habitado de animadas pariflimas Açucenas ís
vio nelka Terra com femelhanças do Ceo; alll

íecelebrãot» Divinos Officioscom muyta per^
feyçaô, e fe dà reverente cuho à Mageííade de
Deos, vivendo as Freyras em tão regular obrer-
vancia , quede duzentas vontades faz a uniaõ
huma fó : he depofito do mais illuftre do Rey-
no do Peru , fendo as fuas Religioras das prio-.
cipaes famílias delle; a tanta perfeyçaõ faz cor-
reípondencia o infigne da obra que com a mais
fegular architeátura/e admira igualmête mag-
líifíca , que elegante. Toda a cerca íe. ve ador-
nadâ-de arvores, e regada dè agradáveis fontes,
que Ihcdaõ vaidades deparaifo ; em cujos po-
mares , e hortas , também o appetite cevaria a
gula, fe a abftinencia lhe não vedara os pomes:
tem jardins , em que ferecrea a vida pela arte,
e fe eleva o Eípirito pelo Autor , fendo em tu-
do acerto o que fe admira , e fufpenção o que
fe contempla.

^ Nefta prodigiofa fundação fallava Santa
Rofa muytas vezes, dès annos antes de haver
delia noticia,nem ainda na imaginação de quem
Á edificou. Ouvindo Maria de Oliveyra em hãa
occafiaõ, eftando prezentes muytas reftemu-
Dhas

,
fallar íua filha ncfte íumptuozoedificio.

epareccndolhe delirio o penfamento à vifta dos
diípendios , de que neceffitava , e dos poucos
cabedaes > que hayi^ , a reprehendeu afpera-

mente.
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níente, fazendo ddpreío da profecia, e icmor

dl certeza, receando que eftes enganos da ima-

ginação a levaffem a novos exames no Tribu-

nal do Santo Officio.

A todo efte tropel deiníurias rcfpondci^

Roía modcftamente dizendo : Bem fey, Jfinhora»

qne tdS mageftofa fabrica defpende dc largos dtf-

fendios , e fe eu oi fiara da pobre z.a.fma cjumera

aefperança 'a
porem nao aponho nabayxa esfera do

Mnndo , para mats alto poder appello ,
poiscTod^

Pvderozj) para maiores defpez^as tent thefouros.J^.nté

§ vera , e fera huma das habitadoras dosfm danf*

rw. Sinalou o fitio . debuxou a planta , nume-,

fou as Freyras, e nomeou o Sacerdote, que ha-

via de dizer a primeyra Miffa : e conhecendo a

q^e tinha de íer Prelada , a íaudou com hum

irtyfteríozo oículo na face . infundindo-lhe efte

contado o feu fervorozo efpirito. O toque das

roupas de Cbrifto dava faude aos corpoi , e o

toque da faceie Roía deu fervor às Almas.Re-

cebeu Elifeu a capa de leu Meftre , e nella do-

brado o feu zelo \ na faudaçaó de Roía cobrou

a nova Prelada incêndios para amar a Deos , e

dirporiçoens para governar o Convento , que

depois fe lhe entreei;ôu,e de que deu conta com
toda a boa fatisfaçâo,

Naõ fatisfeyto ainda aquelle Dcof,que fó

íabe premiar a quem oacerta a fervir, de acre^

ditar com occultos favores o muyto que prefa

va efta íua Efpora,4juÍz com mais publicas de-.

mòrif^
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monflraçoenicoroaroí extremo, do feu amon'huma iarde,eftando Roía no íeu rciiro da hor-
ta, foy v,zi,alla hum irmaõ feu , cachando.»
colhendo roías

, a que dava conftancia de dia-mames o elevado dos feus penfamencds,porque
fazendo com ellas tiro ao Ceo , fe ficavaõ no acimmoveis, o irma5,que naõ fô tinha menos an-
nos, mas tamb.-m menos luzes, perfuadido que
era ío divirt.mentoo de queelle naõ alcançavao myfterio, enganado como homem, e ignoran-
te como menino, pegou também das roías, proJ
meitendo atirar mais alto ; voltavaõ as íuas co-'mo mortaes à terra, e fíçavaó as de Roía na E(-
fera detKias como Eílrellas , de que fe foy for-'mando huma perfeyta Cruz , ficando no \x taóftrme

, como a Maô, que nelle a íuílentava.'RayvDzo omentno defe ver excedido noíe«

focceín'^f^''°"°''^P'ÍS*' '
e veyocontara

ittccefío, de que examinado o myfterio
, decla-rou Roía que aquellas flores eraõ as que buf-cando a cruz da penitencia no fuwro Coovcn-

i^t^Santa Catherina de Sena com deíprefodo Munrf„, havia5 de luzir Aftros noFiW
^Í.T'fl

^P^^'^das dos eípinhos da vaidade da
«eculo,floreceriaô no Ceo Perpetuas,por teremfido na terra flores de martyrios.

iu<tn n f ""^"'^ favorecer quando ajufto períc^era em orar. Eftava a Sania Dunzel-ouuo dia em oraçaó,e vio hum diiatado cam-'po
> queíemeado de cândidas açucenas faziaô

5 çont
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com o encarnado das rofas hum enie;r^çadonia^

tiz nas cores , e nas flores hum aprafivel jar-

dim. Magoava-íe de ver o campo íem defanía,

eexpofto às injurias deo pifareiíi groíTeyras

planias , donde o que era liíonja da vifta, foffe

dezenganoda gala,acabahdi5deípojo dos bru-

tos as que naceraô adorno do prado; deíle dií-

curfo fe avivou hum empenhado dezejo de co-

lher todas aquellas flores, e tecendo delias hua

grinalda coroar oom ellas, corno a A.lma Santa

a cabeça do Efpofo : eíaiisfez elle a fiaeza

deftc impulfcrevelandolhe qae pelos íeus me-

recimeniDS efte campo aberio feria hcKio te-

chado de virtudes , dando as reprezentadas ro-

ias verdadeyro culto no íacrificio da liberdade

^o Senhor dos Geos, e da Terra, e que e!la te-

ria muy ta parte ms diligencias deft^ obra.

Era íua may mulher de pequeno coraçaã;

c naõ cabiaõ nelle grandes prodígios ,
nem tj»

Zia aquelle conceyioque devia da largueza da

Omnipoíenciade Deos,parecia lhe erroda fan-

tefia na 61h3 o que era luz , que acendeu a Sa-

bedoria increada;reprchendeu aíperamente eto

íua períuafaõ , ao que Roía com o coftumada

íocego diíTe: mo fe altere fenhora, qtis he por er»

rnaoufo o animo fará quem h^de projeçar fi4gcyça9

^o clauílro^ o Mo^yro de minha Mejlra S^nt^

Cathennafehadefam V.m. terk a dignidade de

profecar a fm Regra , e ferà huma das prmcyras

Fr^jras á^//^. ^ora§ eílãs palavra? dar togo a



, ^^'''tH'^ àe Sanu Maria. V,^
. pólvora, e rebentar a mina, rompendo a rayvo?
ía mulher

,
em levantar as vozes, e defatar asmaos, condenando a,eyma , e vaticinando ôcaft,go;o que deímen.io «experiência: porq«e

depo,8^da morte da Santa fe fund<.u o Mofley-
ro fendo ja Maria de Oliveyra viuva, e rezcV-v ndoaFundadora hons lugares para adniinif.
traçao fua foy ella hu^a das que occuparaõ o.
primeyros^; profeffaufolennemente

, e mo«eu
carregada de annos.e de virtudes.

^ Que diferentemente difcotre ò etltendi-memo humano q„ando quer penetrar fegre-
dos que para fi rezerva quem na5 erra no que

ÍTl^T' Tu"^. C«nfeff«res de Santa Ro-
ía, ainda que delia formava ahiflimo conceyio.
duu.dava o dom de Prefecia

; conheceu ella ocombate,em que loiava a deíconfiança defte Pa-dre com a fe, a que por outra parte o períuadiaae.penenaa dasfuas maravilhas, ediíTelhe
comdezenfado: P.r.amcanç, ^rn.ain.J,

ElRey nega hce„f,,
, ^Am^ca ^//L

««ír^i..p.«..,
, ^ .J

r
'.•'^'''-^''^''do o foUmefacnficio dci

lacjmndo
fi Unfar a pnmejra pedra , lembre- fctnuo entre tao n-^meroz.o concurfa do me hok tht

J '-^ ^"^^^^^inh^. ?^ra n^jdg^ antro dm
mle^a do mjhumnto a grándex.^ do ^.thár.

ma
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potsDeot nojfo Senhor tal vct. para converfaÕ dos

peccadores favorece tsmais indignos, fara^jnea

«onfiança na fm mifericordia alente a falta do noff»

merecimento. , o j -.c-^
Cheyo de aflbmbro ouvio o Padre a hr-

foe eíperança, com que Roía animava a íua du-

vida, ejà de ouuo accrdoíereptehendia do

<,oc imaginava ,e oíucceflo íegurou a verdade

3a profecia. Havia naquella Cidade humafc-

nhora chamada Dona Luizada Guerra^de no-

biliflima afcendencia, e opuknwi cabeda«-,era

moca, e de maii viriudes que annos,e pelo que

ouvia de Santa Roía lhe era inclinada, íuppofto

a naô conhecia; encontràraô-íe huma iarde,era

caza de Dona líabel Mexia , onde huma ct iada

enferma prendia a caridade de Roía por dela-

iòco da doente, e exercício da« viriodei; repa-

rou Dona Loiza na humildade da occupaqao,

egofto do emprego, « todo defpettcu o dezejo

decommooicar aSanta Dunzella? chamcu-a

com reípeyto , c pediolhe com devcqao^que a

enccmeSdaffea DeosjRoía , que conheceu íet

efta a ptimeyra pedra daquelle grande edifício,

l vio milagrofamente no centro daquella A^,

tna brilhar a luz da graqa vencedora das íoia-

btasdeeícuriflimas coniradicçoeoa , com in-

comparável alegria lhe promeiteu pane nas luat

oratíens. Creíceu em Dona Luiza a infância,

dizendo que haviaô eftai de fer pariicuUrei, e

? Í«6'H9 <lÇ h»"? dia na íemaoa íetem

b —
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pátã cila todos og feus exercícios. Èfla foy a
primeyra moeda, com que fe deu principio aos
alicerfes do futuro Mofteyro.

^
Seguras fe levantaõ as fuas Torres ; íe fé

firmão íobre taõ importante material^para que
reprezentcm no theatrode Lima, asmaravH
lhas do Empyreo em culto do Altiffimo , e cre^
dito de R3Ía,e confirm??çiõ do dom de Profe-
cia,cofn que a enriqueceu o Ceo. Ao defpedir-
íe foraõ mais intimas aii demonílraçoens de a-»

inifaJe , com alegres jubilas de ambas íe abra^
çaraõ, e Roía lhe diíTe : Boar novas, fenhora, qut
Dcôs vos tem gítard^da para hfima grande obrarem
que elle ferafervido^ e 'iths interejfada.

Saiiifeyta a illuftre Matrona doque lu^
crava na boa, e nova amiga, fe recolheu o caza
taõ outra do que fahira delia , que fe defconhe-
cera, fe o meímo Deos, que lhe trocou o cora-
ção , lhe naõ illuftràra o entendimento ; levan-
tava difcurfos, examinava peníamentos , e íe
via taõ fervorofa nosimpulfosdeíervir a Decs
na empreza

, que lhe fiava , que achava para a
execução vagarozos os voos do peníamento

;

porem ludo o que lhe propunha a infpiraçaô,
deívaneciaõ os embaraç s; via-íe com filhos.

o

marido moça , a caza riquiffima
, e tudo erão

laços, em que preza a liberdade , acobardava a
rcfoluça5 : nem a forma va do que Decs delia
queria, achando íò hum incêndio no efpirito,c
àuma íugeyçaõ na vontade

, que a hâbiliiavâa



"lyt fíilíoria pânegyrica da fYoâigiòfaviáa

para emprender o que mais lhe pudeííe cuílar*

Conv interior luzccmeçou a desejar li-

vraríe da pefada carga do governo da caza fem

roais cuydado que adornar a Alma para entre-

galla íem mancha a quem lha fiou^pura , deier-

minando empregar a fazenda em remir o que

linha eftragado avãgjoíia, e confiada em Decs

praticou com o ícu Coníeffor a fundação do

Moíleyro cena em atropelar todas as diíEcul-

dades, que naquelle tempo eraõ muyfas, e che-

garia a voíar nas aras daobediencb o Ggrada-

vélíacrificia da liberdade. Dizia que naõ igno-

rava os embaraços, mas que cria infalliveisos

vaiicinios , e importaria pouco dofuinar hum
R/lundo, íe pcrdelTe huoia Ainia,e para a livrar

dos perigí zos eíTalíos de taô iefelice ruina,

queria lançar maò dos arrimos, que lhe propu-

nha a fuiíeíicordia.

Tinha o ConfeíTor ouvido antes fallar a

Rofa profeticamente neíla matéria ; eniendeu

que efte era o iníl- umenio para a execução da-

qoelle negocia, porém nao alcançava como

faíTe poffivel com tao forçozos obftacalos con-

íeguir disozcs fins,

Naõ ha para o Braço de Deos terra , que

defvie, nem mar5que apane: o marido de Dona

Luisa ,
que apoflava rcbeftezes de bronze em

natural de barro ,cahio gravemente enfermo, e

em breves dias foy deípt jo da mctteo que pro-

roeiíia eiernidades na vida ,
deyxando jiíua

mulher
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wullier com menos gfilhoens no amor, febem
com mayor pezo na educação dos 6lho3 ; na5

( havia para u ítu dczejo eOorvo , fi: me em que
^ tcdcs íe haviaô de vencer, pois eraôde Decs o$
impulíos , e logrou- íe efta fé , deív£necendc-íe
todos 02 embaraços.

Gcuiello da morte tanto íe atreve à ma-
drugada da vida, como á tarde dos annof, por
tudo certa o que nada reípeyca. Em poucos
dias ficots Dona Luizâíem a companhia de fin-

co filhcr, e íó com a porfia dos parentes cppof*
tos a tudo o que naô eraõ novas bodes

, para
que na íua deícendencia fe perperyafíe o luftre

da íuâ cBza. Tudo aircpellcu 2 conllaníe Ma-
trona , arimeda nas ccntíaoicçcens com o in-
fallivel da profecia de Santa Kofe,e depois do
íeufelice tranzito íe fundou o Mcfteyro de
Santa Caiherina de Sena , fendo Dona Luiza
fundadora, e Abbadeça, como lhe tinha dito a
Santa; viveu jufía, e moireu com fínaesdepre-
deílinac^a, naó fáhandocifcuílancia alguma di
prufccia^a que naô fasisfizefíe o fucceíTo,e naõ
acrediíaíie a experiência.

Aifim paga Deos com a exaltação o de-
zenganado abadmento de quem por imitallo
na Cruz leva lobre os hombros o pezo da pe-
tiiiencia, merendo debayxo dos pès a vaidade
no Mundo, para íe coioar de Eílrellas na Glo-
ria. Aquella prodigioía Mulher,de que f^lla o
Evangelifta, tinha a Lua por calçado, e as Sí^'

S4 ' tteilaii
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irella» por diadema, raoftrando que í& quem
piza Mageílades ganha coroas. Foy Roía hu-

milde na vida , e coroáraõ os Ceos com realcei

â fua morie. Plzemos o pòda vã efl:im2Ção,an-

t€8 que o àr, de que vivemos nos cubra da ter-

ra, que pizamos,e íerà viitoria oque agora pa-

rece rendimento ; temos a Rofa no Reyno da

luz» naõpereqaõ as Almas no abyfmo das íom-

bras; figamosluminozo Aftro, e acharemos in«

fluenciaS do Paraiío, e o que na terra era guia,

íerà na Gloria porto, aonde íe terminemos

naufrágios de laó perigoía jornada.

C A P I T U L O XXVIL
Como Deos acredkúH a fua ferva com o dom de

Profecia.

AQuelle livro , que com fetre fellos reca-

tava myílerios, fò ao Gordeyro facili lava

os fegredos
,
que o coraçaô de Deos fò o abre

quem tem a Deos por coração. N aõ havia no

pcyio de Santa Rofa mais amor, que o do Cor-

deyro , e como o amor faz de duas Almas bua

íóvida, parece que naõ houve na Mente de

Deos livro cerrado, que lhe ficaffe occulto,nem

íégredo , que lhe naõ foífe manifeílo. Pedjo-

Ihe hum Religiozo da Companhia, que alguas

vezes a tinha confeíTado, que lhe encomendaffe

a Deos hum negocio difficuliozo de coníeguir,

e arriícadiffimo em íe publicar, c naõ lhe fiouo

Padre



de Santa Rofa de fanta Maria: igf
Padre a» circunftancias por íe naô divulgarem
«s noticias : levantou Ro/a os olhos 30 Ceo , e
pondo-os logo no Padre contra ouzoda íua
natural modeftia, e mortificada viftâ leu o mm
intimo daqutlle requerimento , elhe declarou
o que continha, o fim que hat^ia de ter,e os ca-
minhos, porque íe podja alcançar. Sufpcnío o
Religiozo, vendo manifefto o mais occuUo do
íeu peníamento,c Jnfiri»rju em credita da San-,
ta o verdadeyro dom de Profecia , com que
Deos a iiluílrava, e jurou na íua Canonização
o que lhe fuccedera

, que logo communicâra
com omroi Padres da meíma Companhia.

Na5 íe dà em Deos diíFerença no lempo;
nem em Roía íeparaçiõ do coração de Deos,
porque nos amantes íaõ de ambos o§ íegredos,
como osaíteaos. Huma filha do Almoxarife
fazendo para a reprezcntaçaô do dczejo, thea-
tro do peníamento em huma importância íua^
e que naõ tinha paííado da íua idcd,a viopara
Roía publica: porque

, chegando a ella deliber
rada como Santa, e com lhaneza de amiga^
lhe declarou© peníamento com que lutava,
deyxando-a advertida com odezengano,e per-
fuadida com o coníelho.

Angelino Medoro , fuppondo que em
Hefpanha acharia pela arte de Pintor mais cun-
veniencia, do que na Cidade de Lima , eftando
pariicularmenie à noyre confuliando com íua
roulher efta deteLminaçao^ e o que para a pafTa-



iSi HiflcriafanegjYicadafrodigiofd vjda.

gcoí feria commodamente neceílario, diípuze-

raô a forma , com que podiac ftzer a jornada,

íem pafiarem móis horas que as da noyie ,
nein

a f tura peíTca noiiciaf do imento; recolheraõ-

fCje pela fi?anhã íe enconircu a niuiherna Igre-

ja ccfT R« fa 5 e praticando em diverías rnaíe-

fia^, lhe app^ovou ella a reíoliaçao da aulencía,

e lheíegurou que bailaria para as deípczas o

dinheyro decetminado , iníl^uirído-a em cutras

circunflâsicias conveniemes à forma de vida, a

queíedeliberavôõ*

Por toda squella Cidade era jHonoro

clarim da Fama a experiência das íoas Profe^

cias , e do móis remoto do Reyno a bufcava a

devida para íegyrar ao cerió, fiando ha ^»erda-

jieyra direcção todo ob iB logradas o^ait im-

portantes eípferarças
,
ccmprehendendo c íeu

»Viío os termos da Terra ,
pcrque alcançava a

íya oraçsó juriídicçoensno Ceo.

N^ô parou em laô pequena esfera o feu

sgigantado Eípirito , porque a diveríos Rey-

nes fedilataraô feus prodígios. O Pedie Frey

Joaô Miguel, Rèligiezo de S. Doming,oe,che.

gando de huma larga jornada, em qoe a diver-

fidade das Naçoem, a diítancia das Terras fez

fnsiscuftòzoiosíaeceíTos, e mais evidentes os

perigos, buíccu a Santa Roía logo que chegou

a Uma, e movido ou da devcçaò particular,ott

doapplauíocommum, lhepedio que o enco-

roendaíTe a Deos, porque ainda ospaíTados
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trabalhos eraô prezentes íyftos , mal conyale.
eido o animo de laô írabalhofa peregrinação;
diffe-lhe ella que quem vencia perigos , eílava
maie obrigado aos agradecimeníos

, e foy re-
ferindo iodos os paffos da Jornada fem errar
o menor pomo : porque os mais occulios da
confciencia lhe rc^eloq Deos para o remédio

,

c osouvio o Religiczoparaa emenda, Defte,e
de ouircs innumeraveis prodigioi íe foy dila-
tando err. vozes de milagre a fé da devoção , e
todos cpnfaliavaõ o Oráculo da luz na verdade
de Rafa.

Hum dia eí!^ndo , como coílumava , na
Capella do Rofatio batendo às portas do Ceq
com oeíEcàz imp^lfo da oraç35

, chegara 5 a
ella humas 2mign fubS magoada? de que ella
naóscodiíTe a oiiífa,que acabava de efpirar na-
quella hora. Sobreffahoy-íe Roía , porque era
huma das fuás grandes bemíeytoras a defuoia,
e levantando por breve eípaçoos olhos ao Geo,
recebeu delle melhor noiicia, e diíTe às compa^
^heyiãtl Trocjmmos as lagrtmas em louvores por<^He
axnferma naõ morreu

; feçamos a Deos que a livre
da dotttfa , como agora, o fez. da morte, ^occedeU,
como o diíTetque informaçDens,em qae Deos
hea teí>emunha, fempreas acredita a experi-
ência. .

^

Hajm Religiozo da Companhia,vara5 cm
fudo Ap^ílolico

, confaío coma trifte repse«
zentefaõ da raotie

, chegou a perfuadiríe da
imagí-
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imaginaçiõ que teria naquelle anno lermo i

fua vida ; quanto por elle paiT^ira o conduzia

aocrediío defle penfamenio, esforçando elle

fneímo o fea temor com a fua idèa. Prevenio a

jornada para o outro Mundo ,
defpedio-fe dos

amigos cbmo fe tivera avizo certo de haver de

deyxallas, porém naô era o dezcilgano quem

prevenia o Viatico,qije a grande cud ) da pro-

pia mágoa fe fazia o diípendio. Soube Rofa eílc

delino, e lhe mandou dizer que nao deíperdi-

çaíTe o tempo nas defpedida» , que dalli a an-

nos lheíenaõ neceíTarias , que empregaíTeo

cuydado em íervir nelles a Deos, convertendo

Almas íem a verigqar o limite, que podiaõ leí

88 vidas. Recebeu c Padre o avizo , mas íem

lhe dar imeyio credito; viveu depoií diílo no-

ve annos, aproveytando o talento^ e enihefou-

fando as bi»af obras.

Igu^ílmente defconfiado da vida íe acha-

va ouiiro ReligiGZo, que algumas vezej a tinha

confçíTado, e tomado o pdlo à febre do amor,

que no feu corsçaõ ardia : mandou-lhe pedtc

que o dezenganaffe da vida antes que chegaffc

© execução o uUimo golpe da morie. Ouvio

ella c recado com íubmiffaõ, erefpondeu com

alegria, que íe animaífe , porque na primeyra

fefta do Rcíario íeria elle o orador. Era a do-

ença taõ perigoía, que aappellidavaõ os Médi-

cos mortal , e foy a vôz de Rofa poria da íau-

dc, por onde entrou a vida ; coavalcccu elle , e
c?doeceu
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adoeceu o Provincial, aquém citava encomen-
dado o Sermaõ, e fcy o PacUe quem o prègc u»

acreditando com a evidenci^^ a Profecia,cci que
foraõ tantos os prodipios , que obrou , que naõ
cabendo na lingua , íó íe ajuftaõ na admiração.

Tanto cuydado tem Deos de exaltar aos

que com amor o fabem íervir , que parece lhes

dà comfigo femelhançaf , porque jà no Mundo
logrem coroas, Eflava hum Noviço da Ordem
deS. Domingos para íer expulío do Conven-
to porque padecia achaque contagiozo, e irre-

iDcdiavel , e na manhã feguinte íe havia de dar

á execução, havei^do-fe determinado com to-

do o íegredp, Foy Rofa muyto de madrugada à
Igreja, chamou oMeftre dos Noviços, e o Pre-
lado; fez ofBcio de ínterceflbra , pedindo queis
revogafle a fentença com o prcgnoftico da íaude
do enfermo: mas coroo o juizo dos homens fe

naõ governava pela luz da Fé,(e naõ pelas appa-
rencias dajuftiça , foy a petição (obre repre-

hendida mal defpachada , e defpedida com de-
fabriroento a que rogava com piedade : naó fc

alterou a ferenidade dofcu animo com o rijo

vento de taõ aípera repofta, ecom manfidaó
diííe: Diverfoy e mais poderoz^o he o decreto do AU
tíjfimOi cjHs ao fen Tribunal nao fi atrevemfombras

f

que naõ defvaneçao os rajos do poder , e que nao a^
darem as liiz.es da fahedoria, ; o Noviço fera Frade

,

4^thoriz.aràçadeyras , ganhar t para o Qo Almas^
t fidçrnark a ffsa de mn/tas virffédes. N^ô fç en-

gana
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gana quem falia pelo que Deos dióta, Rcfa pro-

fetizou, e cudoaáioiruccedeu: que como Secre-

taria ds Deos intimava as ordens, qae delle re-

cebia como mais familiar dos feus fegredos.

Haviaô na Cidade de Lima tres irmãs em
huma família opulenta, aonde o faofto levanta-

va torres à vaidade, alentando efperanças â con-

veniencia^duas deltas inclinadas a melhores in-

terefles determinavaõ veftif o Habito da Ter-

Cíyra Ordem de S. Domingos feridas dafuave

lettadoamor Divinoa outra preza nosgrilhoêf

da vâgloriá fó fazia pretenfaõ das g^^las, em que
ííâva os triunfos da fermozura,reprezentâdos no

theatro do efpelho que mente idèas, occultan-

tío caveyras, diffe-lhe Rofa hum dia: Franafca,

€ como hej de ver mudados ejfes adornos em dez.eU'

ganosy eJfes apparatos da mentira em cinz.as da pe*

tíHencia , trocada eom huma de vo ffas irmãs a refo*

hçao, cjue fera de major importância ! Affuftou-fe

a cegueira com o reíphndor da verdade , e íèm

dar credito ao que ouvia , na própria vontade iú

fegurava, determinada em feguilla (em que baf-

taíJe o que ouviaTpara defpercalla : paffaraó al-

guns mezes , eltielles fs venlícou quanto erra

qoem em íifefia : porque Fraacifca totalmente

trocada a inclinação, veftio o Habito deTercey-

ra, a a irmã , que o pretendia , acsytou o eftado

decazada , lendo ambas aaimâ>3os mármores,

em que fe impcimir^õ as certezas de taô profé-

tico Efpirito.^^

Criava
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Criavajoaõ dela Raya hun^ filho cora

empenhados dezejos de que na Companhia de
Jeíus fofle hum Rayo do Sol de Santo Ignacio,
por ver no moço agudeza , e engenho , ainda
que total averfaõ aoseftqdos , e fó iaclinado à«
Itberdades do fecalo ; affligia-íe o pay de achar
fechadas as portas à íua efperança, e buícou nzt
oraçoens de Rofa forças para vencer, e guia pa-
ra acertar^ comraunicoa-lhe o que pretendia,

e

quanto o filho o repugnava , a que ella refpon-
deus Anime-feyporqpíç o moço fera Frade, mas naS
d4 Comp^mbí^.. Iinpaciente o homem com o de-
zengado

I dando mais entrada ao íeriCÍmenro ,

que à conformidade , fedefpedío defabrida , e
psrfe^eroa melancólico ; que os ados da von-
tade própria íaõ deíiiffocegos do animo, quando
os naô governa o entendimeaco i paííados al-
guns dias empenhou Rodrigo (que aflimTe cha*
Kiava o moço ) os alvoroços do pay , dizendo
que mudara de parecer , e queria veftir a Rou-
peta da Companhia, pedindo que fe efFeytuafle
logo oajuíle. Cuydou errado o Principe das
trevas que cora a mentira podia rebuçar o en-
gano , mai fe no Paraifo ficou tnunfante na pri-

meyra culpa do homem , aqui perdeu todas as
forças às fjrtalezas: da graça. Rompeu o pay de
Rodrigo em defcreditos da profecia de Rofa ,
affroncou o íeu vaticínio, publicando a vocação
do filho , e o erro da fua predicçaõ; porém Qm
qu^^ío íe difpunhâõ os ajuftes km dar parte

ao$
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aos pacs , nem mais razaõ que a força do Divi-

no iropulfo , pedio Rodrigo huma tarde o Ha-

bito naReligiaô dos Menores, o qual veftio

lôm mais dilação , e paffado o anno profeQbu

ccmapprovaçaó de todos os Religiozos , pelos

feus exemplares exercidos, ficando convencido

o pay pela temeridade do penfamento , e exaU
' tada a virtude de Roía na paciência , com que

diflimulou a injuria.

Oh cego poder o da mentira , em que a
demónio funda conveniências, cubrindo com a

maícarado engano o veneno, com que mata, e

o fel, com que deleyta / Ella foy o filvo da fer*

pente, que na primeyra idade do Mundo tomoa

as armas da morie contra o Autor da vida , e a

que deu foberbo fundamento à Torre de Babel»

para que arruinada cahiíre,e com eftrago íe def-

vaneceffe: ella foy aqut a que dourando com o

primeyro Ímpeto de Rodrigo os peníamentos de

feu pay , derrubou com a pedra da verdade a

eftatua , que fundada no barro coroava de ouro

o engano; abramos os olhos do conhecimento,

e veremos què fó chega ao feguro porto quem
leva por Norte a vòz do jufto.

Fugirão a hum pintor duas elcravas , Qtd

quem fazia toda a confiança, fem refguardar

delias nem o cabedal , nem as importâncias da

íua caza : fencido da infidelidade mais que da

perda, bufcou a Roía, em quem achavaõ refu-

gio as afHicçoens, e foluçaô as duvidas; deulhe

conta



V àè Santa Rofa de Santa Maria. M§
cotita do íeu trabalho , fendo o mayor humas
chdve^

, q^Q ide linhaô levado , por ter depen^
dencia delias aié para os feus veftides. Ouviof
ella as lamentações da perda , e diíTelhe : rÁ
^m. defcançado, que antes de mtrarem cafa acha*

as chaves
y e huma das e[cravas , que arrepndú

da, áa, primeira refoluçao , voltara a cafa maisfia^
da na piedade

, que temerafa do cafltgo^ e a ofá-'

tra no fegíiinte dia tomara o meÇmo acordo. Jà í|

experiência linha ganhado às verdades de Ro-
ía crediíosdeinfallivels , e íem mais difcurfo
tornou o homem a íua cafa , aonde acho» ni
porta delia quem lhe diíTe que eftava jà reftl-;

tuida a eícrava,e que trouxera as chaves arre-
pendida da fuga , e determinada paraaemeti^
da ,acompanhandoa no dia íeguinte a outraj^'

como jà eftava dito. Via Roía em Deos os fu*^

turcs
, e naó podia errar os íucceíTos.

Ao Almoxarife D. Gonçalo efcolheu o Vi*
ce-Rejr para hum negocio importante à Co-;
roa

, e perigofoâ vida ; foy nomeado para ^
empreza a grande cufto da própria mágoa,
vendo por huma pârie a ley de nobre , que a
obrigava, deporta a violência, a abraçar a
jornada, e por outra a defconfiança de confe-
guír aonde havia tanto que duvidar : inflava
íua mulher

, para que fe eíbufaíTe com o nu-;
mero dos annos, e precifa occupaçaõ da Cor-
íe; e tambeín a ifto fe naô conformava o valor;
porque naq parecefle medo de velhos la^iie era

T efcufa
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cfcufa de bem conficlerado, Neila reíoluqaS

confuhou a fua fè o Oráculo da íua inayoc

confiança , e deu pane a Rola do que paíTavar

c ell0 depois de larga oraçaô lhe diíTe: P^à >

Senhor 9 ao Paço doFtfo-Rejy cjae voltara fem

ffíflo , fe vay com fobrefalton Cí)nfiado na pro-

tneíTa íe poz Dom Gonçalo na prefença do
Vifo Rey, que fallandolhe em varias matérias,

íô daquella naõ fez memoria. PaiTados alguns

dias íe encomendou o negocio a outrem por

parecer mais ytil,e naôera íenaô porque Deos
pela oraqaó da fua Serva , tinha revogado a

primeira deliberaçaò; porque quando o amor
intercede , jà na fineza , com que rogajleva fc-

guro o defpacho , que pretende ; amava Rofa^

(B pedia s como negaria Deot que também
^mavd«

Alcibíades trazia na guerra pintado cm ef-

CUdo dc aço o Amor por empreza , moftrando

que naô teme as âfmas de Marte , quem fe am-
para do Amor ; ellc >renceu em S^níaô a for-

laleza , em David a profecia v em Salamaô a
íciencia ,e em ambos a Mageftadc. O amor he

|P que nos Povos Orientaes fazia facrificar ca-

da anno trinta m\ corações a hum ío ídolo : e

^íeifto obrava a idolatria de hum culto cego,

como naõ vencerá impofliveis hum amorver^
dadciro. Amemos a Deos digno íò de fer ama-

4p t e vencerá imp ííf;iveis o noíTo dezejo.

^ Huma amiga de Rota tinha iwma preta de
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Gabo verde, diíl^niiíUma terra da Cidade de
j-iraa

; enfeimou mortalmeme^e pergumando-.
ielhe fe morria Catholica, affirmou que fioi.
Teve Rofa revelaçaó da Infelice eftado da-
quella Alma , e foy vizitalla , e perguntou-,
lhe porque fe naõ baptizava ; refpondeu a
moribunia que ni íua terra recebera cíle $a%
cramenco

, e nomeando os Padrinhos , e toda$
asicftemunhasdefteaao, com lantai razõet
o afBrmava

, com quantas Rofa o diffuadia
temendo a condenação da quella Alma , a qué
nao podiaõ as lagrymas da íua der fer banho
de mifericordia

, que a livraíTe do caíligo da
culpa. Naõ bâílâvaõ as inltancias a vencera
teimofa porfia da negra cora grande magoa da
i>anta

, que clamava morria a negra inflei ^ fe

kt^a'^^
davaô o Sacramento do Baptifmo.

Neíte conflícto entrou outro efcravo com
num recado ,0 qual rinha vindonomefrao na-
vio por companheiro , e fora da mefma terra^
donde ambos eraõ naturacs , e (egurcy como
a negra nao fora là baptizada , dando todas aa
razões, que abonavaô verdadeira a fua affir-
ro2çaõ

5 e cntaõ confeflTou a negra o engano,
em que por teima psrfiftía ; pedio o Baptifmo,
e redufida à Fe morreu com derooníl atjões dc
predeílinada

, dando Rofa na ategria, çQi» mç
ficou jcfperanças da fua falvaçac.
Oh prodígio de faniidade , oh maravilha

da graça
!
Lá arrebatou o bizarro Argonauta
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<í»9 unhas do Leaõ o Ve41ocino de ouro, vos

das unhas do Dragão infernal refgaiaftes o ou-

ro deíla Alma , e o Vellccino dcfta vida, timo

com o Sangue do melhor Cordeiro ; j^r efte,

c outros infinitos prodígios vosacclamaõ cha-

ye do Coraçaõ de Deos , os que pela voíTa in-

terccííâó acharão fempre aberta a porta dos

Çecs ; que, coiíio a craçaõ he memofial de

tanta valia , que o que pede oxando, íemprç al-

cança , nunca Deu» fe aega ao que affimíe

ll^peder

C A P I T U L O XXVIII.

1Rí>/íí fnfet$?^0H [na mrte , e fe preparou para a

ultima jornada.

H E 6 temor do perigo o mais violento

veneno do coraçaô ,
que a incerteza do

golpe faz mayor impreíTaô , que a ferida. As
reprefentações da morte fizeraõ deímayar no

Horto o valor de Chrifto, fendo o íuor de

íangue de íeu facratiffimo Corpa vozes , cora

quefeexplicavaõ as afflicções do íeu Eípiri-

tò , e o queaffligio o animo de hum Deo$,foy

.
appetecida hora no varonil esforço de huma

creatura*

Soube Santa Roía annoi antei do íeu felíec

iranfuo o dia deílinado para tsrmo da fua ían-

ta vida ; era o do Apoílolo S. Batiholomeu j e

p celebrava com par cieUlares júbilos, porque

i

' ^ - ^ peiíçi
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nèlle efperava accrefceniar o numero aot
Bemaventurados; jejuava a vefpera coiu ef-^

treiíiíKaia abflinencia , e convidava muitos
nienmas innocences

, para que deíTem o meís
mo culto àquellediíofo dia ; era5 raô vivos
fer«?ores doamor, e taô alta a contemplação
da Gloria

, que andava abforta como apartada
da Regiaõ da terra

, deíperiando aos innocen-m cocnpanbeiroi, para qne repeiiflfera os Di-
vinos louvores , aos quaes perguntado o moii.
va deftadevoçaS , em que depois períeveraraõ
muitos annoi , íò diziaóque jejuavaô porqua
Roía os mandava» Dezejava Maria de Oli-^

veira faber o myfterio de tanto rendimento , e
vencida Rofa do preceito de fua rolydiííe.-
^legrome com efie dta , forque efle ha de fer\ o em
(jne a vtfla do Efpofo porá termo a meu degredo , e
como o encarcerado fufpira pela liberdade , ajfim
desiejâ eu defatar as priz.ões do corpo y que tem de^
gradada a Almada felicidade da Patria.

He a vida o mais amado bem do homem ,é
Rofa

, que íò tinha por vida a vifta deDeos,
avaliava a m jrte por bemaventurança, íendoa
dilâçaõ de chegar exercício de padecer , tudo
íufpiros no coração , tudovo-os no Eípirito,
contando as horas devida por eternidades da
magoa- Cem annos chorou Âdaõ a morte dq
innoccnte Abel , Rofa chorava por morte to-
dos os dias qqe vivia, vendo-íe aufente do que
amava ioeíle atdetitiffigg dezejo dâ viíla de

Díosr
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Deos paftava 08 ulnmos annos, em que lheeré

mais cufloío o defterro , por ter jà a certeza do
icmpo , cm que deixando o Mundo havia de
íubir ás Celeíles ínoradai.

Três annos ante» da fua morte enfermou
taô gravemente , que todos julgarão chegado
o ultimo termo da íua vida; affirtialhe o feu

Cçnfeffor animando para o eonflido a quem
íò tinha por golpe o que tardava , e ella com
rendido animo abraçava os defenganos com
fetvoroíos aélcs de conformidade, e coiitri*

^aô. Eraòem iodes as lagrymas vòi do fcn-

imiento , c no meímo ConfeíTor prifaõ das pa«»

lavras ) (em fe ouvirem mais que íoluços,nem

íe lembrarem mais que de afflições ; enierne*

eido o corc^çaõ de Rufa^ vendo tanio exceflo

na dor ) acodio a natural piedade, com que
aliviava os triíles , aos que eílavaô triftiffiroos

nafua faha, e diffe : Na^ fip^* Senhores , o

étJ^or ^ (jíie em Deos vos tenho ^ ver âcrramar la-

grymas , cjue nao fejao paira chorar as faas offenfaSf

callay o fmtimento , que aindd hc mmto anttcipa^

4o 'j porque naÒ ejià para tao breve tempo decreta^

da a minha morte , com mais vagarofos pajp^s , ha

de chega-'' ; voa o desejo , mas tardara annos o def-

pacho. Emmudeceu a dor com a prcmeíía do

alicio , a fé, que rinhaô ganhado as íuas pa-

lavras , era fiadora dos alvoruços; porem o
monai Jo achaque mó deixava convalecer o

íufto. B;.m íâÀú uConfeíTor^aiie em Roía naõ

: fâlla^
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fallâvaô os acafos , fe naõ os feguroa ; mas os
Médicos , perdidas de iodo as cfpcranças , ne-
nhuma davaõ dc íe vencer a dcerça ; e enire a
duvida , e a confiança foraô paflando dias fein

que a Santa chegaííc a morrer , nem a melho-
rar, íendo no dilatado da enfermidade íem
limite o que adqueiio no niuiroque padeceo*

Hnt?ando nos tíinta e^ dous annos , tempo
emqae os finos diamantes das virtudes ti-%

nhaô aperfeiç oado a coroa doi merecimentos;
e decretado o Eípuío a veílea nupcial pari as
eternas bodas , quatro mezes afeies de t&ó fe^

lice dia , chamou Roía a mulher dc D.Gcnça»
lo , a quem pelo carinho , e obrigíçaô tratava

com reípeiío , e amor de filha , e lhe diffe :

Aíã^ , e Senhora minha , ejuatro mez.es Jófaltao 4
minha peregrinafaÕ , entaõ terá fim a minha z/ida,

queira a piedade de Deês pare na Glória ajornam

da i os martyrios da doença [crao pencfíjfimcs 9 c

wais cuflofa que tudo a fede ^ feja a ultime dosfa-m

vorcs , íjue lhe deva , facilitarme a agua , porque

fera grande o tncendio ; efleja certa em que hey de
morrer na fua companhia , e efpero deverlhe me
naõ amortalhem outras mãos , que naõfejaõ asfuas^

e as deminhawãy. Sinalou o lugar > em quc
lhe poriaõ a cama , e todas as de mais circunf-^

cias, que depois acreditou a evidencia. Eftava

Maria de Oliveira , e Dona Maria, trafpaffa-

dâs do agudo punhal
, que lhe atravefíouq

coração, e admiradas ^e v^^^^ ammtâale-^
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gna , e certeza, com que Roía foliava cm
negocio íò manifefto na Mente de Deos; po-
Tcrn )à nao cabia cm lao larg^as experiências

fazer menos conceito das íuas verdades , e af-

Xm ouvio a mágoa , o que pudera fuavizar a

duvida.

As prevenções paia a jornada feguravaõ feí

licidade no porio, mas a ignorância do Mun-
do naô íabe avaliar os bens da Gloria ^ e por

iíTo fentimos a morte do que mais amamos*
Partia Roía a gozar das eternas doçuras , e

deviaô ler iubilos o que eraô lagrymas : po-

rém eíla he a cegueira dos monges, que ícm

confiderarmosomais impoftame , nos decé-

nios ao apparenie ; vivamos eotiio quem ha de
morrer , eiwò íerà fobrcfaiio o acabar.

Em huma msravilhofa appariçaô tinha

Deos rebelado a Sania Roía o dia da im mor-
te , e os cuftoíos termos da íua doença ,

preve-

nindoa paraeíla ultima batalha , em que íeria

tíeceffâtia toda a refiílencia $ porqoe os íor-

meoios íe hâviaô de aííemelhar ao§ da íua

Payxao, padecendo cada hum de íeu^ mem-
bros par ticulat dor , íem poderem huns aos

outros íoccorrer-íe , fendo oâeífeiíos domai
contra toda a ordem da Medicina, e leis da Na-
tureza ; cambem lhe diííe que â fede íeria igual

à que elle na Cruz padecera , paraque retra-

ta ííe o corpo os incêndios da Almavdeixandoa
comfigo iaô parecida I como pelo amor eftava

traii^foruiada. Tem
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Tem o ferro da lança a forma de hum cora-

ção, itioftrando Dííos que quando fas liro ao
peito do humem , he com o próprio corgçaS
por naô msgoallo , ainda quando chega a fe-

rillo. Duro o golpe de taô aniicipado marty-
tio,mas fuave o gofto de padecer como Chrifto
a que fó íe empenhava em amallo , ferio a fei*
ta da der para abrir porta , por onde faiíTea
vida , ma$ lambem por ella entrou a mayor
dcçura da Alma noa incendias da fineza, e fe.-

rà laftima que defte fogo haja algum Judas,
que coberto dss durezas do barro íe negue às
impreífâes da feica nas branduras da cera

,

abrindo fó o peito à culpa , que ptohibe as
entradas da graça.

O amargo deíle cálix a levou como ao
Horto dé Gethfemaní a conforiarfe na capella
do Rcíat^io , aonde achou para os alentos naõ
hum Anjo , que a animaíTe, mas a mcfma Vir-
gem Santiffima

, que a faTOreceíTe
, prometten-

dolbe o feu amparo, e declarandolhe com mais
indiyidu8Çí>ô íer chegada a hora da íua ulti-
ma enfermidade. Tres dias antes foy a cafa de
íua may deípedirfe daquelle diiofo fantuario,
em que tantas vezes hoípedou a Màigeílade
das Ceos , enelle elevada na coofideraçaõ de
tâô altos prodígios corno recebera na caíinha
•da horta

, íe inflammou tanto feu eípiri(o,qae,
qtial outro Cyíne, cantou fuas exéquias nos
Divinos Igu^oiís em taõ ahaa vozçs

, que çhc^

gâraõ
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ff?jdõ 8 fua n>ãy eeos , e foraô norte doi

íem paflbs ; íem íer vií!a chefiou e eícuialla,

mas cuílou-lhe fufío a curicfidade, vendo que

tila pedia a S. Domirgos que íe lembrafle do
dcfamparo de foa mây , e a coníclafle na pe-

na da fua vizinha morie , rcccirendandclhc

que reaTiíTe a lua pobieza , que crelccria , faU

tandolhe o preço do feu irabalho. Sentioa

ífnãy a noticia ,
porem naõ fe íegurtu na cer*

teza ,
parecendolhe que a ley do verío , em

que a filha cantava , formàra o conceito, e naõ

a infallibilidade do aíTumpto.

Paííaraô CS trcs diai , e no primeiro do mez

de Agofto à iTíca noite , eílando Rcía tm fer-

vcroía otaçaô efperando á etiibayaíada, com

queo P-fpoíoachaniava para oihalsme, co-

rocçou a ícniir 01 effeítcs do liliimo golf e com

taõ rijae dores , e anfias , que 2 obrigaví^ô a

íafím»oíes gemidos. Accdio a mulher do Al-

n>óXÊr!Íe , e fuas filhas , e acharão a Roíe ío-

bre a terra , todo o corpo immovel , os pulíos

com intercadenciaê , o íemblante pallido, a

\'òz tmbada jíetn palpitação no peito, nem

mais final de viva, que hyma débil reípiraçaõ;

perguntarão cuidaclofas que iral íeniia , e acn*

de era a dor, que a magoava : com mal forma-

da explicação reípcndeu quengo era dor , íe*

naft íépar^rfe a Álma das prizoe» docorpoc

PergoiitaraC'lhe íe queria que íe chamafleo

Medico, c reípondeuquenaquellahoraíóo
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Ceo era medicina ; em taõ grande tribulação íó

reípirava liv?e quarído nt meava o Saniiílutto

Nome de Jeíus. Em amanhecendo vieraõ oat

Médicos , e conhecerão pelos eflRsitos íer mor*
tal a doença ; confeíTaraõ nella ccnvencida a
ícicncia , porque a contrariedade do mal era

contra a^ leis da Medicina^ Eftàva jà prezen*
te o feu Confeífor , c parecendolhe que com a
própria informaqaõ faria o Medico melhor
juiío , lhe mandou exprefíamente que diííeííe

oqueíeniis. Oh milagre o da obediência,

e

quanto acabas , mas oh Roía , e quanto ven-
ces í Eftava a vòz preza no defalento , e íó li-

vre o íenúdo para padecer; porém venceuo
preceito a ley do mal , e diíTe com intelligiyel

expreííaô : }Vap fey acartar as palavras fará dt^ 5

z^er o que finto , forque , conhecendo a cãHfa.ignorê

9 nome da doença , e J4 entendo que hen^erecid9

,

cajligo da ingratidão , de que pz vida , e de que
airjcia he piedade taõ fenofa morre ; fareceme que
humã incendida bala me traffafja o feito y e me
penetra difde o alio da cabeça até as fUntas dos

féshima ardente effada , todo o interior do corfo^

me atravejfa hum funhai abraz^ado , e fajfando de
hum lado a outro , me frende a refftraçaÕ : todos os

ójfosf desfaz^em a golfes de duros r^artellos ; as en*-

franhasfaÕ vivas braz^as , o que reffiro faõ laba-
redas :a cada junta correffonde hum tormento ,e
ttidofe auomenta for infantes ; mas o mais fenfvel
he o trabalho, que dou com a minha enfermidade.

Que
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Que affontado íica o amor próprio quando

Roía íe compadece mais do trabalho , que d^
que dae dores ,

que íente : fepaUc^fe o melín*

dre debaixo do conftante mármore de tanta

paciência , e íoframos huma hora por amor de

Deos , )à que tanto damos que íofrer a Deog,

e ao próximo. Sufpenfos eftavaô oa Médicos

íem acenar remédio , nem conhecer o dano , e

Í6 lembrando-fe da virtude de Roía criaô íer

doença o que parecia íer procedido de outra

caoía- Chamcu ella em íegredo o feu Con-

feííor , e IhediíTe que na5 apuraíTem inufil-

mente a Medicina , porque o íeu mal naô fc-

guia os termos naturaesda arte , e íó lhe pedif-

íem a Deos a tolerância do Santo Job para

íicabar de retratar a» penat do Salfador no al-

terado mar da íua Payxaõ. Oh íoberana Roía,

copia i^erdadeirada Divina Imagem, aonde he

vcíTo corpo o lenço , e Chrifto o Apelles 5 fuf-

penda-íe o juifo humano quando em vòs vê

eílampado o valor do melhor Saníao í

Chorava Maria de Oliveira as írremedia-^

veis dores de íua filha , e todos n j temor da

íua morte davaô esforços à íaudade, e lanças

ao coração. PedioaSania que a dei^aíTem íò

alguns dia^ íem que praticas humanas diveriií-

íem penfamentos que jà nao (?eviaô íer do

Mundo ,e queria bufcar nas Chagas de feu

Amado o íeguro remédio do íeu perigo. Che»:

gouo dia íeis de Agoílo , em que juntos 0$
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iormemos fobre naturaes

, que pôde padecer o
corDo humano, acometerão juntos a invencí-
vel paciência da valerofa Virgem , celebrando
com os Apcílolos naó a fefta da Transfigura-

ção glorias do Thabor , mas no Calvário
com Chrifto a$ dor^s da morte na Cruz da
enfermidade; íó a lingua ficou livre para os
louvores de Deog 5 e todo mais côrpo perdeu
o movimento para o ufo das acções.

Erão as dores terríveis, a febre mienía fo-
bre outros muitos males, a que não podião
refiílir humanas forças fem pariicuJ^res alen-
tos. DiíTe-lhe fua mây que confiava emD^os
lhe havia de dar íaude ; ao que reípondeu com
hum forrifo enigmático que ella havia de be-
ber ocalis ate efgotallo, a que íe feguiriaa
gloria de tanta pena , que jà as tiranies corda»
dcintenfas dores a tinhão preza , e ainda lhe
reftava que padecer are a ultima hora da
Cruz. Era a fede crueliíFímii mariyrÍD,porque
lhenegavão na agua todo o refrigério : buíca-
va com 01 olhos a mulher de D. Gonçalo, a
quem tinha pedido aniicipado foccorro, e
nem afiim achava alivio , negandolhe ella a ía-

tiíjfação dij promeffa , por eftar pelo Medico
prohibida

; tudo era afflicção lem deíaf go,
mais que o neâar da confider^çâo no fel da
o^periencia.

Aos vinte e hum de Agoílo chegou o pade-
cer muiig âjeig do içl^çari e o que parecia
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impoífivel à refiftencia de huma creatura , íc

fez aflbíubro na fineza
,
pedindo a Deos hy-

dropi^a de dores aquelle roais , e rouiio mais

de facrificio , dizendo a leu Efpoío : Senhor^

fe achais em taovil creatura capacidade para ter

€Qm vofco ftmelhança , venha mais , e muito mais

padecer y que fera gloria o martjrto , quando he a

'voffa vontade 9 infirumento ; porem lemhrayvos qut

fem a volfa ajfiflencia desfaleço de[alentada no que

refiflo. Pegava de hum Crucifixo , que era io-

da a vida foy joya, que lhe adornava o peito,

6 agora mais que nunca altar , em que votava

4 Áloia , e fallava ao Senhor com tal ternura,

que a não ter jâ a lança roto o Lado, a íeiía do

amor lhe abrira agora o coração.

ConteíToa-fe geralmente , com mais lagry-^

mas , que vozes , que , como não tinha cu|«

pas, fallavão pelos olhos as fineza*, para di-

zerem que o peito fe abrazavâ em chammas,

navegando naquelle mar de perolado Eípinto

Santo
, quando o corpo fluíluava em braviíTi-

mâs onda» de afíicçõcs : mas eji? toda eíla tor-

menta era a vontade do Altiífimo norte ,
que

fcguiíi com tanta íerenidade de animo , que

parecia fazer vida da morte , e gofto da doen-

ça. Muito crccidssíerião os noílos imereí-

íes , fe na breve jornada do Mundo , feguiffí-

mos m eftcada da refignação a luz da Dividi

irontacic, fem que o próprio juifo noi fizeííe

errar lantas vezes, o paíTo , levandonos aos

deíca-
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dcfcamínhos
, em que perdido o lino da razão,

le encontra o precípicio , aonde não pôde jà
íer remédio o dezengano. Acabemos de nos
períuadir que Deos íempre hade vencer, obre
a logeiçáo o que hade acabar a violência, e de-
fe a Deos com rendimento de filhes , o tribu-
to

,
que ló lhe entregamos como eícràvos , e

nao perderemos o direito para herdar no íea
Rcyno aquella pane, que nos ptometteu quan-
do nos reniio. ^ f

^CAPITULO XXíX.
Ulttmo defmap , e feliz, tranpto de Santa Rofa.

CHegou o ditofo dia , em que coroada da
luz do merecimento havia de cobrar

aquella ditoía Alma quanio eftava depofítado
na Maó do Altiífimo , e deípida dos eípinhos
da terra , renaícer esn melhor Jardim Perpe-
tua a que jàedava no Mundo defmayada Ro-
ía

, fendo no vaíur afronta doLirio , na pure-
za inveja da Açuçcna, na humildade meílra
das Violetas

, na manfidáo íufto das Angélicas
emblema do Amor prcfeiío íem íogeiçâo aos
eftragos do tempo , hum^todo da Primavera
da Uoria

, íem hum nada do Inverno da culoa.
feíperavao no Geo os Anjos com alvoroçó

e 98 EÍJrellas coo» emulação, aquelles parà
ajudarlhe os cânticos, c eftas para competir*,
ihç as luzes ; jà a noric fcftia de pallida íom-

bríi
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bta a cor da purpura , e perdida toda a efpe-

rança aos remédios deixou lidas a Medecina

para fe acodir íó aos íoccgos da Alma : rtpe-

lio a diligencia de confeífarfe , fendo no^>a-

menie as lagrymas da contrição , e os íoluças

da dor 5 deípuriadcres para es que a ouvião ,e

com confufaó íe cmendavão 3
porque aiè o ul*

limo termo da fua vida chegaiíe a íua caridade

Gom o Pfoxioio BO mais util , e o feu zelo ao

mais fecvorozo. Pedio humildemente que lhe

deííem os últimos Sacramentes ,
pois chega-

va a hora , ®m que o degredo da Patria havia

de per termo à faudade , e dar principio à me-

lhor vida.

Veyo o Santiffimo por Viatico ^
que íe não

nega a Mageftade ao$ dezempenhos dy M fe-

xicordia , e vendoella que chegava , feílituido

o nácar da Roía ao rofto ,
que jà eítava da cor

da terra , íe arrebatou em akiífiaio exiafi; po-

rém , mândando o ConfeíTor que reípondeííe

ao que lhe perguntava, obedeceu prompta,

fallando com tantas e^pteffoes , e íuiii inielli-

genciâ , qiie a nâo íer ufo o milagre , fora aí-

foojbro a expèriencia. Recebida o íagrado

Pao , tornou a ficar imm^ovel negada a ioda a

demonílfaçây de vUà , entrando todos na du-

vidaíe rena engulido a Partícula ; chegou o

CcnfeíFor 0 perguntaHo , e reípondeu a obe-

diência
, que cm Roía paííòu alem da morte,

c diíTe que â^ tâoDivmo Hoípede íeda^ao
!5iielhqr



de Sànta Rofa de SantA Maria. go j
melhor apofento , c íeniia eftar taô mal ador*
nada a fua^ma , aonde ji o recolhera ; pedio
oSacranienco da Unçaõ, e íe exercitou cm
aÊlos de raõ viva Fè , que fora lux dos Píro-

teífantes, íe pudera fec Pregadora nosfeut
erros.

Confeffou fer filha do Patriarca S. Domín^
gos ,revereí)ciando o Efcapulario , que linhí

íobreacama: pedio que a enierraíTem entre

os que fe adornavàõ com o íeuHabito ,e /
chamando o feu Confeífor, lhe rogou que a
enfinaíTe a pedir perdaô , e perdoar a feus ini-

migos ; o que fes como verdadeira imitadort
de Chriílo , proferindo muitas vezes: Pay meu»
perdoa)! aos que igmrmtemcnte Receai» Crefciao
as dores 9 faltavaõ os alentos» inchou o peitO;^

e deímentia«íe mortal o valor, ou porque
amava a Cruz » ou porque a queria retrato fea
o Crucificado. Ambíciofa de ter que ofFerc-

cerlhe rompeu cm altas vozes neftas palavras*

Senhor , e Andado meu
,
abraz^aymt ^ ^ffi^í^^^»

fiAo me ferdoeis o padecer ; feja en agora copia vof^

fa , ]À que tantas vsz.es defmenti fer vojfa imà'^^

gem : agora , Senhor , que chega a hora da Conta^

fe veja em mim a vojfa liberalidade ; pobrs de me^
recimentos

, empenhada com beneficias % daj^me qii$,

fentir para poder pagar , ainda que no thefonrQ dã
vojfa PayxaÕ tenho cabedal , qm me rima , tam^
bem tem brios a minha fineta , e dez,ejo ter nella

qf^e offirecervos p para mofirar ^tiantakeagora a

Ju mágoa
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wàgoa dc nao amarvos fempre , como devia. Repcí

tiaô-íe OS raptos com deniondrações mait) de

>glorioía , que de mortal , e acordou de hum.

cxtafi , declarando ao Confeflbr que eraô al-

iiffimas as mifericardiae , com que Deo« a en-

riquecia , logrando ainda no defterro íuavi^

^ades da Gloria , que naô podia declarar por-

<jue pediaô tempo , c era breviflioío o que lhe

teftava de vida.

Defpedio fe de íeus payí , e de toda a famí-

lia de D«Gonçdo,cham lu íeus i' màos,e cotn

çpoílolico Zelo os confirmou no uíodâíívir-

ludes , na t}bediencia de filhos i e em ioda a

perfeição de Catholicos ; pedio perdão a io-

dos do trabalho
, que lhes dera a íua doc^nça^

íem hafer circunftancia de perfeição, que naq
efmaliaíTe a coroa para a eternidade.

Vendoao ConfeíTor com tanto dezenibara*

no3 diícurfos , entendeu que naô chegavaô

os últimos aíTal tos , e lhe diíTe que hia aifiííir

a Mannas , que de madrugada vuliaria a vella^.

ísio íe cila , como quem entrava a vifer ,e nad
como quem efiava para acabar , dizendolhe

com muita alegria : Se fe vay , lance-me a ben^

faõ , e a Deos , porque em entrando o dta de SnBar*

, tholomen , hey de partir ao Banquete ,
para qnt

tfioH convidada* Deu mea noiíe /hora 5 em que

aprudeote virgem cíperava com aalampada
da Fé acompanhar o Eápoío, prevenida do
gleo de isiõ exemplares viriudes ; pcdioaíeu

irmaó
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írmaS que a laoçaíTe na terra

, para que delia
çobraííe o Senhor a parte mais nobre

, que era
a Alma , c naô podendo alcançar efta Imipilde
demonílraçaõ , ao menos rogou que lhe tiraf-
fem os iraviiTeifos

, para que encoftando a ca-
beça na grade do leito , feotiffe a dureza da
pau , aífim coma Ch ifto na Cruz a da madei-
ro, e invocando o amparo de Mana,edâ
Jefus deu a ditofa Alma a quem a recebeu co-
mo teftemunha de fua fanta vida

, refpírando
o uliimo alenio aqaelU dociífima unia5 dô
Jeíus, e Maria, que infeparaveis do cora-
ção fó íe defprenderão quando a Alma, e o
Corpo fe defunirâo- Affim acabou aquedef-
de o principio da peregrinação do Mundo foy
verdadeira imitadora de Chrifto , não í& nos
prodígios da vida , mas nas dores da morte.
AQSZ4, deAgoílo de 1617. entrando ia

quinto mez dos trinta e dous annos da íua
idade, foy efta a elevada Palma

, que fubindo
deíde a terra ao aiais alto do Firmamento ac^
clamou triunfos à Patria, cm quenaccu, ga-
nhou Coroas no Reyno , em que fe conftiíu-
hio : efta a myíleriofa Fénix

, que abrazada
cada dia nos incêndios do amor de Deos, das
cinzas do dezengano do Mundo renafciá ca-
da hora a nova vida, para acender nova cham-
ma ; efta finalmente aquella Roía

, que revefti-
da da purpura Real dagraçi, na aurora
jida , lhe naô romperaô a gala os eípinhot da

Vv cal.
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culpa jconíervando a fragrância das vírtudcf

$!è a tarde da aborte , donde colhida pela niaa^

dos Anjos jpafícu das fragilidades de mortal^

às durações de eterna ) recebendo tantas pal-

mas ,quaoto6 fora ) ( S fiíerecimenioi ,
queá

coroarão de Profetifa na íciencia do^ futuro?,

de Pregadora na converíaô dos peccadore», dc

Mariyr na conftancia dos tormenjos , de Con-

feífora na abflinencia , com que viveu, de Vir-

gem na immacalada pureza, em que íe confer-

vou ) de Anacoreta no retiro em que viveu , c

dos Santos todos na perfeição. Sigamos ião

ojuftados paffos, para alcançar tão poieroíos

auxílios, e íeja agora virtude a emulação , pa-

ra que venha algum dia a íer merecimento af

competência : íegure-fe na emenda da vida, o
acerto da morte, e dezengane-íe a Primavera

que contra os eílragos do Inverno não tem

privilegio a flor áo$ annos , porque o cutello

da mone tudo corta , eojuizo da conta por

nada paffa ; vivamos como quizeramos haver

vivido quando morrermos*

C A P I T U L O XXX.
Ho qne paJfoH depois de fett ditofo transito

INventou Arquimedes hum vidro cryftali-

no esférico, que ferido dos rayos do Sol

tudo , a que íe applicava , redufia a cinzas,

ícfldo eípada de fogo , a que não refiftiâo as

durc:
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jJurezas do Aço , e defté artificioío incêndio
íe taku para abrazar a Armada dos Roma**,
nos , que enganados com as apparencias

, que
viaõ , creraô que era fogo do Ceo^que baixavái

a deílruillos.

Cryftallina Esfera cíl^a a Almade Santá
Rofa

, recebendo do Sol Divino nas artíften»

das da Gloria , as actividades de mais verda-
deiro incêndio , que repartia a caridade, rece-
bendo-as a fineza , fem haver coração , que em
aaior de Deos n^õ ardefle tanio que para ella

ícapplicava, Ficouorofto da Santa defunta
juftificando no encarnado dos beiços, c cn-

cendido das faces que paíTàra a lograr melhor
vida , d que naõ deíojayàra no golpe da mor-
te , os olhos abertos com luz taõ clara, que
deímentiaõ o Eclipfe nas Eftrellas ; com hum
engraçado rifo, queattrahindo agrados iniro*

dúzia júbilos. Perfuadidos todos a que eftava

viva lhe applicaraô à bocca hum efpelho , que
íempreo da morte hedezengano , e foy a pri-

meira vez que no eípelho vio Roía o feu re-

trato» Dezenganados de que paflTàra a melhor
Reyno, deixando como eftranho o Mundo
por ir fer naiural da Gloria , começarão a pe-;

dirlhe mercês , e ella a concedellai.

Breve eípcÇo antes de efpirar pondo os

olhos em im mây , c em toda a mais compa-
nhia 5 que ihc faxia alfiítencia , conheceu a

enternecida dor , que Ihqs iraípaíTâfà u cora-

ção
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^aôna fua morte, e pedio a ícu Sfpoíoquè
fcyiakceíTe tanto defalento, paraque a confor-,

midade curafTe laõ penetrante ferida. Moílrcu,
Deof que naô ío defpachira a íupplica , mas
alargando a n>aô benigno ampliara amercc a

Tnais do que incluhja á peiiçaô % porque Ma*
ria de Oliveira , c cs mais dcpuzeraõ comju-
ramenío que verdo eípirar a filha , fe acharaô

f oífuidcs de taõ cfleftial alegria, que tivera

bem que fazer a difíimulcÇaõ
, para naõ pare-

cer deíamor. Dezanove peíToas
, que affiniao

ao piedcío afío de amonalhat o ccrpo , ador-

nallo de flores, e mudallo para cuira caía , em
toda« foy gofto, o que devia fcr pranto,

confirmando o Aliíífimoa gloria de íua Eípo-
fa era trazer a eíía funçaõ huma peííra de af-

fmalada virtude, que vfo na morte de Roía,

6 caía chea cje reíplandores , e innumersvel
multidão de Anjo© , que íuavemenie caníavaõ

hymncs, enteando louvores,

Tres diís antes revelou o Senhor a huma
peíToa de elevado efpirito, que a mme dc

Roía feria maravilha nos milagies, gloria a íe-

puliura , e getal a alegria por efpecial privile-

gio. Ordenou íaiDbem o Senhor que íe naõ
adornaíTe a caía com a errada ceremcnia de

lutos, fenao deftílivas golas , mtiílrindo que
o tumulo fora thalamo, A merte dos juftos,

como he vida de felicidades , nem quando
chega íobreíal ta , nem quando íe pratica en-»

triftece,
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fríftece , que aefpcrança de ver a Deòs faz'

dczejado o que de rodos he temido.

Tinha Rofa huma amiga chamada Luiza cíé

Serrano , de íantas inclinações , e de louváveis
coflumef , ambas ajurtaraõ que a que prime^
ro pagaffc à morte a pençaõ de humana, per-
nií(tindo»oo Aliiffimo, daria aviíoà outra: na
irefma hora comprio Rofa a proroeíTa , e foy ai

íua cafa , e deípertando-a lhe difle que íubia a
VíT * Deos , e lhe recomendava que mutipli-
Céííe merecimentos , porque eraô incompará-
veis os premiôs. Acordou a boa mulher, e via
a cafa abreviado Ceo, aonde competidas
as luzes , íe julgou por largo efpdço habita*

dora da Gloria , fendo amemoiia deílecaío,

deípertador para mais enternecida amar a
Deos fervorpía.

Rompendo a manhãa oflentou novos ref-

plandores o Sol , que para acompanhar a ulti-

ma jornada de Rofa, veília mais clara» lyzes o
dia. Amanheceu à porta de Dom Gonçalo to-

do o concufo da genre da Cidade, que na
mtrte dos judos faó clarins os Anjos , annun-
cic Hdo a felicidade de termus no Ceo mais
inter ceíTores ,e fem natural avifo , o% ccndu-
fia p )r myflerio o alvorcçi). Encheu-fe • ca-

ía , augmeniândo-íecom a vifta a deveqaõ; to-

dc8 ambiciofos p^diaõ Rcliqi?ias , e tocavão
Goaias , tendo^fe por mais diioío o que po-
di^ chegar mais pmo. Para livrar o ten^e-

lirio
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tario ârrojo com que lhe reíalhavaó o habitó-,

mandcu o Almoxarife pedir guarda ao Vifa-

Rey , mas nem efta cautela foy defenía por íer

grande o numero daspeíToas, quede uopel:
cntravaõ pela cafa : ainda os índios menos
devotos

, chegatrao compungidos , íem falfar

peíToa deíde o Viíc-Rey , e Arcebifpo jC to-

do o Clero j e Religiões , ate o mais infimo da

Cidade
, que não vieíTe louvar a Deos em íua

Santa , e acompanhalla r^eíle^ últimos paífosi

c , fendo da caía , em que eftava , atè a Igreja

de S. Domingoí 5 aonde a enterrarão , larga

adiftancia, era apaíTsgem pelas ruai difficil

pela muiiagenie, que asoccupava. Acodioo
Çabido, c roda a Relação, dando ao lanto

Corpo as honras
, que fò dedicaa ao? Vifa-

Reys, ou Arcebifpjs, logrando na morte a

humildade o que na vida perde a fobe ba,

ChriiJo no Jordão fc hurn lhou^ moílrando-

fe peccador na dependência do Baptifm^ , o
qiie era o meímo Sac? amento ,e o Padre Eter-

no o declarou por íey Fdbo Unigénito : Rofa
pafTou a vidanos empregos do mais vil abati-

mento , e na morte a vejamos com as honras

H^ais íublinics ; pizemoaa foberba , e ganha-

remos a exaltação.

Sahio de caía do Almoxarife Dom Gonça-
lo aquelie precioío iheíouro aos hombros dos

Gonegos , qye ambicioíog deíia foriiina fe of-

ferecerão para ella , ítíbíliiiaindo-os no fim

das
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das ruas os Dezembargadores , e Pí^elados das

Religiões ,
paraque a nenhum fahafíe pane da

ventu^à, a que afpiravaô todoe. Chegou à por-

ta daTgieja o féretro, arca , em que parecia

guardaríe íegundo Manna, íe aqueJIe defcido

do Ceopara íufteniar os homens, eíle illuftra-

do na terra para conweríaô de muitos peccado-^

res, não chegando a por osolhoç com devo-
ção no fanto cadáver pefíba

, que com
emenda das culpas não melhorsíTe a Àlma,
íendo nova íufpenfaõ os muiics milagres, que
alH íe notarão repetidos.

Eftava eíla prodigiofa Mulher perfuadindo
reparos em coniinuas maravilhas, porque lo-

go que chegou à Igreja , íe vio nella tão en-

tendida a cor do roíío, tão viva a luz nos
olhos , porque eftavâo abertos , e tão animado
o parecer, que a Julgarão viva os que a acom-
panhavâo por mona. AopaíTarpela Capella

do Roíario íe vio a Imagem cercada de reí-

plendores , como que feftejava a gloria de íua
Serva , illuminarvio toda a Igreja com mani*
feílos finaes de alegria. Huma , e outra de-

monftração alterou os ânimos ; buns choravâo

aíTtiftados , ou ires compungidos , c tudo fina-

lizava em acclamaçaõ de Roía , pedindo a íua

iniercefiaõ , e fiando deila lodi) o remédio.

Largarão com reverencia íobre huma bem
armada Eça o efquife , e logo o Vifo Rey , c

o Arcebilpo ajoelhados lhe beijarão amaõ,
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íeguindo-fe a efte proffrado rendimento todo
o Cabido, eRekcjaó

, refpeitando com reve-

rencia 56 rendidos cultos a que fuppunhaõ jà
tia Gloria logrando Impérios. Era muita a

gente, e nao podia celebrarfe a MiíTa íem cm-
barsços : foy precifo que a Guarda Rea! im-

- pediífe na porta a entrada , eachar-fe prezen^
te oBifpodeGoaiimala Dom Pedro de Va-
lencia , quiz íer quem fizeíTe o Pontifical;

acabado o Oíficio , e Miffa , que elle cantou,
tèpeiio em vòz alta muitas vezes Sania, Santa,

Roía bemaventurada. A efta acílamaç^o fo-

raõ no povo iguaes as vozes , e ouvidas pelos

que eílavaõ fbra da Igreja, as acompanharão,
íoando pelas ruas os meímos ecos , fem fc ou-
Vir em toda a Cidade mais que o applaufo,

nem fe reprimir nos corí?ç6es o alvoroço*

Nao foy poflivel naquelle dia fazer-fc o en-
terro, porque nem o reípeito doVifo-Rey,
nem os Archeiros da Guarda baftava5 a íuí-

pender a muita gente , nao fò da Cidade , mas
de fóra delia , que impedia proíeguirfe o aâta,

naõ dando lugar nem ainda a fe fecharem as

portas da Igreja» No dia feguinte determina-

rão com melhor acordo levar o prcciofo depo-
fno para a Sacrirtía , entendendo que feria re-

médio a tanta perturbô§a5;pqcèm ainda eniaó

foy mayor o embarstjo, porque fendo mais nu-
meroío o concurío,€ mentas o deftrifto da cafa,

de todo ficava impoíllvel o que pertendiaõ.Da-

qui
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Cjui paíTaraõ a roais interior lugar , leVandoo
íanio Corpo para a caía do Noviciado , fican-

do guarda nas portai para prohibir a entrada

delias :alli ficcu aííiílida dos Reli gioíoi , do
Cabido , e mais illuftre do Reyno , que todos

tinhaô corrido à vôz de infínitoi milagre$|

dando vifta a cegos , faude a enfermos , e íen-

do remédio de todos 0$ necelfitados
, que com

fé vierao buícar no feu patrociniodefpacho, e

ra íua caridade rccurío.
' A Iterado o povo, naõ achando na Igreja o
íco univerfal amparo , em altas vozes a mecçcu
CS Religiofcs de que a deixarão roubar , que«
rendo, amotinados os animes, rcmper em
execuções , como faziaô em prantos ; para o
squietarem a tcrnaraoareílituir à Igreja^ccmo

centro próprio , em que íempre achou o feu
deícsnço, ecom folemne applaufo íe lhe deu
íepuhurô , depcfitando em cayxaõ de cedro o
íento cadáver, que defpedia de fi fragrante

cheiro, prefumando com celeftiaes aromas
raô íó a Igreja , mas grande deílriâo fóra

delia , íem pcder diflinguir o clfaflo taô no-^

vo género de precicfidade.

Já a efte tempo fe tinha divulgado por todo
o Rtyno do Peru myfíeriofamente a noticia

do tranzito de Roía , e celebravaó os íeus mo-
radores terem no Ceohuma talvaledorat A'
Cidade de Potofli diílante de Lima trezentai

léguas, e aonde nem pela Aoticia havia da
Santa
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Santa conhecimento

,
chegou a fama doè fcué

prodígios , e íe feftejaraô íem mais exame coriv

repíquf^, ckfcargas de moíquetes, luminárias,

c públicos vivas de acclamíções ,dizendop|e.

las ruas : Satita Rafa > favoreccittos , difpenían-

do Deos pela fua inierceflTaô benefícios áquel-

le povo : oh Gigante de laõ altas maravilhas,

que enchendo diftanies poios na terra, ainda

moradora nella alcança lodoo Geo voíTo bra-

ço , e penetraõ voffos eccos todo o Kmpyreo!

Digna de immonal fama fe fez voíTa hecoyca

vida , por iífo acclamaô jà Santa da Gloria os

<jue ôinda agora vos vem m nta no Mundo, jà

que nelle fizeíles com o voíTl) exemplo ramas

conyeríões , hoje em melhor Reyno nos alcan-

ce o í/oíTo poder efficazes auxílios ,
paraquc

quebradas ai cadeas
,
que nos arraftaô os paf-

íbs , vos figaõâs Almas com ligeiros voos.

CAPITULO xxxr.
Como fe trasladoH o fanto Corpo para mais dignê

monumento*

HK a vòz ,
que publica Q beneficio, a me-

lhor fiadora do agradecimento ; que nao

ha coração ingrato â divida, íe confeça a obri-

gão da b^a obra ; ainda nos irracionaes vemos

acreditada efta verdade, quando transformada

emrcndimenío a fereza de hum Leão,moftroa

<m íugeiçães o que tinha recçbido ern pieda-
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aes. Em competência com os nnlagrej de Ssn-

ta Roía aodavão as acclamaçoe^ dos morado^

res de Lima ,ella muhiplicdndo prodígios,

c

clíes confcçando a vczes que íem numtfo^QS

recebiaõ : naô invocíiva o íeu nome eíflição,

qu€ nãolcvaílearemedio por deí^acho , em

ccniinavdos milagres eítava lempce meiecen-

do cultos»

Corria a receber mercei tanta copia de en-

fermos , como íe na maô Roía eftivera de-

pcfnadd a íaude , e chegando todos com eípe-

rança vohavaõ rices na pcííe : era cominua

a romagem ao feu ícpulchro , huns levados da

devoção , e outros da dependência ; e , como

ao cayxâo íe lhe deu lugar na Capella mor
,
c

não tinha afroxado a fé , ameí^ cada dia era

inayor o concurfo da gente, fazia para os Of-

ficios Divinos grande embaraço ; e aífim poc

geral acordo fizeraô requerimento os Rcligio-

Í08 que (e iraslâdaííe o fanto Corpo para ou-;

tro Altar , e f >y eleita à Capella de Santa Ca-

iharina de Sena
,
porque ainda depois de mor-

te moílraíTe 0 Oiícipula íngeiçôes à Meftra.

LaViOu-fc novo cayxaõ também de cedro,

primoroíamente cbrado , e cuftaíamente en-

requecido, e fe abrio na parede hum íump-

tuoío nicho cem eímero na arte , e diípendio

na liberalidade , paraque os moradores de Li-

ma concorrerão com largueza tendo recebido

de
7- ^ -

do»
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dos neíla occafiaõ em tãocrecido numero, quê
deixavão efquecidos os que primeiro fe fizerâo
lembrados. Deftinou-fe para efta função o dia
18. de Março do anno de i6í ^. e com a devi-
da íolemnidade íe transferio o fagradu Gorpa
de huma para outra parte , e ao abríríc a pri-
meira porta, que cerrava adi toía arca, íahia
delia tão grande fragrância

, que bem moftra-
va íer do Paraifo a Rofa , que aqui era perfu-
me do monumento. Fechada neíle fegunda
cofre efleve quinze annos, mas prezcnteaos
rogos doi FieU para acodir a tadai as fua$
neceflBdades , não havendo nelUs dia íem re-

querimento ,nem em Roía hora íem milagre.
Com geral acclamação a intitulavão todos

Santa Roía, fendo oi bens , que recebião, of
que a canonizavâo, Paílados os quinze anaas,
chegarão à Cidade de Lima letras Apoílolí-
cas , nomeando Juizes CommifTarios para co-
roarem informação da vida, e morte da Santa
Donzélia, e de fuas maravilhas, diligencia,

que gaft^u pouco tempo, porque as teílemu-
nhas crã3 tantas , como 0$ mJradorcs, Tirada
a tefidcncia

, feajuftou o dia de abrirem o co-
fre do melhor theíouro em prefença dos Jui-
zes , Cabido , e Provincial da Ordem , levando
comfigo Medico , e Cirurgião; e o que os an»
nos , e o tumulo podião fazer de horror , foy

S
ara a viíla gloria, e para o olfado fuavida-
e , íepdo as Almas dos que íe acharão pre^

zentcf
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zentes as que receberão em famas inípirações

ma s crecidoi cabedaes*

Eftava o íagrado corpo cõ a cor vifa,a carne

frefca , e íem mancha , os olhos abertos , han|i

rifo agradável , hum femblante magcftoío, qa<5

não deixara duvida no Reyno, que habiiava^ e

dasmuiiat mercês, que concedia. Feitos todos

os exames
, que podiaõ juftificar a caufa,irõu-

xetaõ algumas Relíquias , que applicadasa in?

curáveis obrarão publicamente maravilhaSí^i

Vivia na Cidade de Lima hum homem de taõ

pervería vida , que íem kmbran<^a da m(^t^
linha por gala a culpa , por mentira a conca, ç
por momento a eternidade; chegava aos Sacra?-

mentos por ceremcnia , íem mais preparação,

que accrefcentar íacrilegios onde devia vo-

tar emendas. Defta arf ifcadiíTima falvaçaõ U
dcerao alguns Fieis , c pediraõ por elle a Satir

ta Roía. Ferida de laõ esforçado brsçoaquelj

la duiiflima pederneira exhalou fogo , e desfei-

ta cm chammas de contrição bufcoo o fepui?

chro de Roía , aonde a golpes doarrepend?«í

mento , moftrouo peito âbrazãdo , proteftoii

emendas , e alcançDU miíericordias.

Duas mulheres de errada vida , perdida t as

leis do pundonor, eftragavaô a cftimsça6,dgn*

do 16 valor ao ddiâoj vieraõ
, oupor curic^

fidade de ver, ou pela occariaô de íejem viíbs^

à Igrejá no dia da trasladação de Roía ,e en^

Itândo todas eípinhos ^yoUí^iap âoref^ fa^en-
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do com deípreío do Mundo (acri6cio dol
adornos , aos pès de hum ConfeíTor, que logo
bofcaraõ

, depondo com jurarocnio que a fra-

grância , que exhatava o corpo da Sania Don-
zdla , fora o único remédio à fua perigofa

doença.

AfErmavaõ os ConfeíTores que Miffionario

mais efficaz em perfuadir naô encheta tanto

os confiífianarios depeccadorcs coniricos co-

mo a muda pregação do fanto cadáver. Sja-
vao nos clauftros as diciplinas com inunda-
ções de fangue, via5-íe na modcraçaõ das ga-

las a reforma dos coftumes , no ufo da peni-

tencia a luz dâs verdades ,
aprendidas nocla^

ro idioma de tantas maravilhas*

A muitos enfermos íe levou terra daquella

milagroía íepultara , e todos acharaô nella re-

médio, por mais evidente que fuíTe o perigar,

como conda da Bulla da fua Canonização.

Acabado o exame , tornarão a preciofa Pé-

rola à ditoía concha , levando as chaves , que a

encerravaõ , o Biípo huma , o Cabido outra, e

o Provincial outra , fendo noi corações de to-

dos a faudade igual àdevcçiô: abiurtos nos

prodígios
, que teílemunhavaô com immovel

filencio , fe deímeniiaô homens, por parecerem

mármores
, querendo c^da hum darlbe íepul-

chro em fi meímo , e fez Roía mona , o mef-

mo,queChrifto reíuíciiado ; lâ ao levantar

da pedra câhiraô amortecidas as guardas ^
aqui

ao
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ao fechar da Tepuhura ficarão mudas as teftc-

inunhas, fendo para a reforma das vidas pre-
gação as maravilhas , c perfuafaõ as mortalhas.
Naõ podem ter numero certo as Almas , que

no infelice eftado da culpa , por beneficio dc
Santa Roía fe reduzirão ao da graça, fendo par-
ticular a piedade , com que acodía aos pecca-^

dores mais cbftinados , para lavrar delles mais
finos facrificios. Do ouro dos ídolos de Labaõ,
que enterrou Jacob , e defcobrio DavidJe for-

maraõ preciofos vaPjs para fervirem no Tem-
plo de Salamaõ , tirandolhes o zãXvo do fogo
a indignidade do primeiro emprego. Rofa hc
particular Advogada para alcançar contrição
ao peccador mais empedernido , deixando pe-
lo arrependimento das culpas lufida EftrelU
para o Ceo o que eílava deftinada matéria para
o fogo do Inferno , e achando fer mayor gloria

para Deos transformar em branda cera a dure-
za do mármore, que derreterfe nas a£íividade$

do fogo a mefma cera. Purifiquem-íe as fezes

no ardor do arrependimento que mais digna fi-

cará a fineza do ouro para adornar os Altares

da adoração.

Em humavizita fe achavaõ duas Senhoras
mais inclinadas a eftudar modas nas galas, que
exemplos nos livros , confultando adornos
para a fermofura , e laços para o engano, quan-
do huma delias mais por acafo^que por eleição

pegou de hum pequeno livrinho , que vio fp-

X br«
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bre huma banca , no qual eftavaô com muíta
brevidade efcritas algumas maravilhas de San-

ta RoPa o mefmo impulío , que a fez lançar

ijsaõ do livro , a obrigou a ier o de que trata-

va ; fez gofto da novidade para continuar a li-

çaô,íendo cada regra huma feita, q brandamen-

te feria o peito , alumiando o diícurfo,e fazendo

na companheira a mefma impreflaõaromperaõ

a hum teoípo ambas em iropetuoías correntes

de lagrymas , dizendo os íoluços o que naõ
acertavaõ as vozes , com vivos aftcs de contri-

ção abriaó o peito , paraque derribado o idolo,

que a vaidade adorava , íicade no templo da
memoria por oráculo o arrependimento.

Punhaô os olhos na fermofura de Rofa cin-

gida dos efpinhos da penitencia , íem que aos

melindres de flor deíirayaíTem 08 esforços da
iDortiíicaçaô ; ponderavao em inítantes de me-
lecimerito eternidades de premio , voltavaõ

para as felicidades do Muado , c achavaó fom-
bra que cem apparencias engana, fumo que
BO ar , que reípira , fe defvanece , dita

,
que

alenta eíperada para matar defmentida : olha-

rão para fi , e viraõ que a vidapaffára annos

fem que a Alma aproveitaffe dias 5 ccnfufas no
lethargo , que já era defengano , íe diziaô hu-

ma à outra : Em qnc nos detemos í Se a incerteZaa

da hora pode faz.er mais crecida a"perda , a laz^t

nos aclaroH o perigo ,| nos guia ao acerto* Sem
Hiuâarem de lugar mudarão^ de adorno , dei-

pren^



de Santa Rofa de Santa Maria, 32»$
prenderão as joyas , e referva ndo para fi a ccnf^
tancia /piíaraô nos diamantes a riqueza, veftin-

do no Habito njçlhor purpura ^ por afronta da
vaidade.

Havia naquella terra huma dilatada fzmlWt
taõ pobre dos bens tío Mundo , como rica d®
Èumerofa deícendencia; jà a falta dos cabe-
daes começava a íer eftrago do fofrimentOí por-
que era ^ gente muita , e o fuftentq pouquiUi-
mo : íó huma tia ha^ia nefta geração taõ ve-
lha , quanto ambicicía, tendo mais amor ao
dinneiro , que aos parentes ; na© queria fallar«

lhes pelos naõ foccorrer , nem confentia che-
garem à íua porta : porque a miíeria , em qu©
viviaõ , naó abriffe a bolfa pelas mãos da iafti-

ma : affliótos os pobres huma noite , em que
fechadas as portas do íoccorro humano fg vi-

rão padecer à fome fem remediOjTêcorréraõ ao
maisprompto , e diante d« huaía Imagem de
Santa Rofa lhe pedirão que íe compadeceífe
de tanta neceílidade , porque jà à falta de paõ
desfalecia o ale.iíó. Eíhva a velha no dei-
canço de rica com defcuido de independente^
quando fentio hum vigorofo impulío dè com-
payxàõdos famintoí parentes

, que em toda ia

noit^ a deraírocegóii , e cm gmadheceodo os
mandbu chamar 9 depois de contar dexanove
annos fem os querer ver; difle-lhes que todos
vícffetó* para fua càfâ , aonde acharsaô com«
iKodo , e íuftento ^ porque fentia h^ma mm*
" X a* necidg
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síecída dor de os ver falcos úe cabedaes , e fem
caminho para adqucrilios \ fez teftamento, e os

nomeou por feus univerfaes herdeiros.

Oh íoberana providencia a de Roía ! Querai

bavia de dizer que aonde eftavaô debaixo dos

mármores da ambiçaô fepultadas as vehemen-
cias da caridade , dahi havíaó renaícer mais

vivas as íuas demonílraçôej ; quem íe havia de
pcríuadir achari^ô calor de ternura , nas mor-
tas cinzai do parentefco o$ que haviaô lan-

tol annos que experimentavaô efgottadas do
íeu (anguc aquellas veas f Tudo Roía vençab,

porque tudo com Deos pode; e quem com
huma infpiraçaõ fez liberal hum avarento, pò-

de fem a violência do golpe demolir bum mon-»

te , e desfazer hum penhafco.

Naõfoy fó eíta vez a Imagem de Rofa map-
pa de maravilhas, fendo todo o Mundo peque-
laa lamina para eílampar tanto affombro. Acha*
va-fe Dona Joanna Barreto magoada pela im-
provifa morte de hum fiel efcravo , em que fa-

zia grande confiança , e de que com muita dor

fua acabava de ouvir a uldma noticia 5 levada

do íufto foy à cama do defunto , que vio feoi

mais dependência , que da mortalha , por ter

havia horas paffado os limites da vida: deíafo-

gou a pena em demonftrações do fentimenío, e

começarão a amortalhar o defunto. Vio a Se-

nhora em huma das peflbas que eílavaõ pre-

ícntcs, hum retalho do Habito de Roía, e com
íi
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fè nos benefícios, que todos experimentavaõ,
chegou à cama, eapplicandolhe à bocca a Re-
líquia , pedindo à Santa que moftralTe quanto
com Deo« podia, e alcançaffe vida para aquel-
le cadáver , íem mais demora fe levantou
vivo, efaõaquclle quelle , que ]à levávaõ pa-
ra aíepultura, ficando nelle hum animado
monumenio , em que íe Ha cota letras de be-.

tieíício o valor de laô poderoía Bemfeitorai
Dona Kabel Duraô fe achava havia tres ân-

uos com hum braço árido íem movimento al-

guin, prognofticandolhe os Médicos mayoc
perigo na repetição do achaque o íuílo , e a
dependência animou a confiança para bufcar
d íaude , rompeu pela multidão da gente, que
na Igreja ailiftia às Exéquias da Santa , e che*
gando ao Tumulo, pedio que a dcixafíem to-

car nelle o braço. Pagou Deos por foa Efpo-
ía a fineza de bufcalla na íaude reílituida, por-
que o biaço foy publica teftemunha de que
mò erra quem em Deoi confia.

Morreu a Gregorio de Torres huma filha;

que por única era mais amada de íeu Pay ; fa^
2ia-fe o íeniimento duas vezes grande por
herdeira e por filha , e eftava o homem ta5
íHorto na dor , como a menina da doença ; re-í

correu a pena a qyem naô fabe negar o alivio,

tomou o enic^tnecido pay a menina nos bra-
ços, e lançando no lume liymas flures, qye ti-

Bh^M éC^^^S 59 ?^9H^Í^ BSÍ? í ap^rfumou
çom
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com ellas , fendo aqui a morte fumo , que
defappareceu , eo fumo da Relíquia vida ,que
principiou

5 refuícirou a menina , e ficou nellsi

huma voz , que acclamava a maravilha , e per-'
ínadia o rendimento. ^
Ao Padre Frey Domingos de Leaõ Religio-

ío Daaninico adoeceu gravemente hum criado^
perderem os Médicos a Efperança , e o enfer-
mo â vida foy tudo ao mefmo tempo. Sentido
oÁmo deiaô impenfado infortúnio promec*
teu huma Novena ao fepulchro de Roía , e foy
a promeíTa feguro da vida, reftiiuidos osalen*
tos , ao que na5 refpirava , nem defmayos

;

compri j o voto
, confeíTando o milagre.

Andava Affoiifo Dias encoftadoa duasmo-^
leias com hum braço^ e huma perna lezos,íen-Í

dolhe penoía a vida na impoflibilidade de ga-
nhar para ella o fuftento , mais do que podia
fera morte, em que tinhaõ termo tantas af-
flicçãss ; biifcou o fepulchro de Rofa,e largou
iiella as moletas , cobrando a faude , que le-

you por premio da Fé , que trazia.

Cândida Rofetà enfermou de ta5 perigofo
achaque

, que km uío dos íentidos perdeu to-,

dos os finaes de viva , mudandolhe as afflic-

Çõei da morte de tal fone a cor , qne fe lhe fes
todo o corpo negro com aíTombro dos Médi-
cos, que defconheceraõ taõ íjovo fympiomaj
abraçou-fe com huma Relíquia de Rofa, e fu-
gia d« luz a íombra , ficando â mulher rcfti-
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tuida à vida , e à devoção da fua libertadora.

Angela Gyibaya depois de íeis horas de

agonizanse íem mais final de viva
, que huma

pequena reípiraçaõ , que ainda mo acabava,

applicandolhe terra da (epuliuta de Roía em
a tocando deixou o leito publicando o mila-

gre.

Frey Serafina Poblici ,
Religtoío Carmelita

em huma ardente febre maligna o defengana-

raô os Médicos, que fó teria duas horas de

vida , porque jà naõ tinhaõ valentia os remé-

dios conira o mortal do achaque ; o íuílo da

iRorte , o fez invocar a defença , começoa a

chamar por Santa Rofa ,
promettendo ir def-

calço vezitar o íeu fepulchro para agradecer

a íaude , que efperava na ÍUâ iníerceílaô, Foy

a promeíTa pôríe no caminho para a romaria,

porque livre do mal , ficou íem i»ai§ que a me-^

mor ia dobem.
Frey Joaõ Miguel da Ordem dos Pregado-

res fe via em hum campo acometido de hum
feroz Touro, vinha elle taõ bravo, que as mais

bem meneadas lanças nao íeriaõ defenía às

íuas armas: faltava íò a diílancia de poucos

paíTos para que o animal executaíTe a lua fú-

ria , a que oReligiofo fe achava íem reparo;

invocou o nome de Santa Roía, e como íe fora

rayo deí^tado da esfera , deixou imi^ovel o
bmto , paíTou o Religiofo íeguro, e a pouca

diílancia fio partir o |S«Eo gutra vez para o
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O fiwcfmo Religiofo , c oucro companheirg

íe puzeraõ a pefcar em hum profundo Iago;
aonde eraõ 08 peixes cm lanio numero comd
asagyas; humdelles aproveitava o trabalho
com b.ia forte , e o outro lançava a rede fcirf
tirar frutto do lanço, íendo em ambos igual
o lugar

, e o inftrumento : enfadado ou cora
a emulação

, ou com o defengano, fe queixava
rayvofo do divertimento; diíTelhc o compa-
nheiro que lançafle a rede em nome de Samà
Koía com voro de alguma parte da peícaria,
otierecida à pobreza de Maria de Oliveira.
Feita^a promeíTa mais por graça , que por de-
vcçao

, larçou o Religiofo a rede , e prendeu
tanto peixe, que excedeu muito o numero dos
qm o outro tinha colhido , e foy aqui carce-
reira de peixes a que tantas vezes tinha fidp
libertadora de Almas.
Huma mulher mais bruto nos coftumes,que

no fer
, trocado em odio o amor defeu mari-

do, é naõ podendo íofrer a forçofà ley de íer
a morte a que deíataíTe taõ eftreito vinculo,
fiou de hum mortal veneno livralla de taõ vio-
lento grilhão : deulhô a beber peçonha cm
Jugâff de agua , era efta taõ aéliva, que em a to-
j^ando cahíofem alentos, entrando nos uliimos
parocifmas, e conhecendo a caufa nós efFeitos,

(ieter3r»inou mais fegmos os remediosi chamou
pOr Santa Roía ,que lhe acodiíTe , e pxomet-

levar ao íeu íepuichro teflcniunha

nierce



de Santa Rofa de Santa Maria. ^19
métce , que lhe fizeíTe : lançou logo o veneno

na ftiefma forma , e quantidade, que elle o be^-^

bera , e reftituido ávida pela Fc, tragou a mu-

lher a motie pela culpa ,
porque irada contra

a Santa U aíEigou , dando na garganta tao

apertado kço, que nsõ deu tempo a que lhe

acodiíTcfíi , vendo-fe nefte caio em Roía a mi-

íericordia ^ e em Deos a juíliça.

AflTíftia na Cidade de Lima huma SenhoraJ

que fazendo gala da liberdade,fazia injuria da

compunção ; dizia que era inconfideraçaõ do
povo tanta acclamaçaô de Roía , por quanta

huma rapariga de taô poucos annos naõ tivera

tempo para tanio merecer : hum dia , em que

fez mayor capricho da duvida por íe fingula-

rizar na galantaria, fe vio íubitamente com a
falia preza ,3 garganta apertada , a refpiraçaõ

difFxil , o coração ícm palpitar , e ella em an-

ciãs de morrer ; obrou o medo mais do que á
racionalidade^ econfeííou que Roía erapo-

derofiffima , pedindolhc que a livraíTe da mor-;

te , e lhe perdoaíTe a culpa , que ella lhe pro-

metiia ir devoiamenie bssícalla à íua Igreja^

Foy a promeíTa porta da vida, porque no mef-

mo inítante fe vio inteiramente íãa o que an-

tes eflava totalmente mortal.

Naô foy menos para ponderado o que fuc-

cedeu a huiBa Senhora nobre par fangus , e

illuflre por ftrmoía : dizialhe o elpelho que o
parecia , ecooíuUava ella naô^o d^zengano na

chryf-
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chrvftal , mas o alinha no vidro ; ainda em vi-
da de Roía lhe diíleí eíla hum dia : Ah Lmz.a,
como haveis de trocar a gala pela ejlamenha , e
morrer m clatiftro , fe hoje fazíeis vida do Mundot
A Senhora que fe preíava mais de prender lí-
herdades

, que de profeíTar íygeições
, frigia

de íe encontrar cem Roía de medo da profe-
cia. Depois dâ íya oiorte apparecey a eíla
mulher cercada de reípíandores roais que o
Sol brilhantea, e lhe diíTe : Trabalhar ^ne he
tempo

, antes que feja mortalha o que he vãaloria.
Deípertou do leihargo, perdeu forças a vaida-^
de

, amanheceu o dia claro da razaô, e trocadas
em reíoluçles faotas as rebeldias, pedio o Ha-
bito com humildade a que fogia delle com
horror.

Se referiíTemos todos os prodígios , com
que Sarna Roía mereceu dignos cuhos, naõ
caberiaõ nos algarifmos, nem aceriariaô as
expreííões

; inprumefaveis doentes cobrarão
íaiíde , via4e a igreja chea de muletas, que
dei^a^a o agradecimento por teítemunhas do
beneficio : foraô myiios os cep;o6

, que fendo-
!hes reííiiaida a lus, piíaraô a íombra r os
peccedore^

, que em odio da culpa beberaõ o
fel da peniiencía , foraõ tantos, quefecon-
tavaõ pelos adog da fya caridade. Reílituhio
vida a rsiortos , enchei» de converíões os clauf-
tros

3, empobrecey o inferno, e. mèreceu tantas
çoroas , qmms im o ÇeolEílrelki.
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Aprenda a melhorar a vida quem afpira a

enriquecer a Alma , e acabe de hyma vez, com
eflrago dos erros,de alumiamos a luz da infpi-

raçaò Divina,que nem Deos fufpende os ayxi-

íios , nem a íua Juftiça feefqaece dos delifltos;

figamos em Rofa os exemplos , e acertaremos

CS paíTos.

Alèquijò excelia Rofa , chegou o vo-o da
minha devoção , e muito alem paíTa o dilata-

do mar do voíTo merecimento : fufperida-íe a

minha penna, e fale em todos a admiraqaõ,

publiquem vofíbs milagres os Anjos em lou»

vores , os Querubins em conceitos , e os Sera-

fins em abrazados aíFeclos ; voíla poderofa

maô abre as portas do Paraifo com intercef-

fóes, paraquefejaô brazaô da mifericordia, oi

que ganharão o Ceo guiados do voflb rei-

plandor : vòs com a graça dos fetie dons do
Efpicito Santo , domaftes a íerpenie de fette

cabeças , para que enfraquecido o veneno dos

peccados , triunfaíTe o poder das virtudes; em
vòs fe vem unidas aquellas maravilhas , que

,

fendo repartidas efplendor dos mais Santos
íaõ em vòs juntas fombra das vofTas perfei,

ções : em vòs teve Deos retrato nas piedades-

os Anjos íemelhaíiça nos empregos , os Que-
rubins igualdade nas iotelligencias , os Sera-'

fins companhia nos incêndios, e todos o%
Bem-aveniurados gloria na affiflencia ; os affli-

^2! ÍÇÇ? 'f?! aliyio, os neceffitados íoccot.
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to ,

os devotos defpacho , e todos os que voi
buícaõ achaõ Proieólora , como eu eíncro no
que de vô^ confio.

A eíle myflerioío Compendio de perfeíçõeé
Divrinas beatificou a Santidade de eicmeriie
IX. a i^. de Abril de lóáS. e feu fucceíTor
Clemente X. a canonizou a ix. do mefmo mez
no anno de leTyi, para confuíao do Inferno,
e gloria do Paraiío , aonde a eípera a minha
èícra??ida5 achar benigna Mediancyra na uP
lima jornada.

^"^

LAUS DEO.
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